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الفترة المشمولة بالتقرير من أيلول  2013حتى آب  ،2014ما لم يذكر خالف ذلك.

ملخص تنفيذي
منذ اجتماع لجنة االرتباط الخاصة ) (AHLCفي أيلول عام  ،2013تم في نيسان  2014تعليق محادثات
السالم التي ترعاھا الواليات المتحدة ،للتوصل إلى حل يقوم على أساس الدولتين عن طريق التفاوض ،كما
شھدت الضفة الغربية ،بما فيھا القدس الشرقية ،تصاعدا في التوتر والعنف ،واندلعت ما بين إسرائيل من
جھة ،وحماس وفصائل مسلحة أخرى في قطاع غزة من جھة أخرى ،حرب استمرت  51يوما ،وأسفرت
عن نتائج مدمرة ،ال سيما على السكان المدنيين في قطاع غزة.
تشھد الفترة الحالية غيابا مقلقا ألفق سياسي يبشر بإنھاء االحتالل وإنھاء الصراع ،وھو أمر ال بد من
معالجته .وفي الوقت نفسه ،تواجه حكومة التوافق الوطني التي تم تشكيلھا في حزيران  2014تحديات
ضخمة تعيق تحمل مسؤولياتھا الكاملة واإلشراف على إعادة اإلعمار في قطاع غزة ،وجمع الضفة الغربية
وقطاع غزة تحت حكومة شرعية واحدة.
لقد بات من الضروري اآلن أن تقوم جميع األطراف الفلسطينية بدعم حكومة التوافق واالمتناع عن أية
إجراءات تقوض جھودھا .ويجب أن تقوم إسرائيل بوجه خاص بمساعدة وتسھيل قيام ھذه الحكومة بمھمتھا
في أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة ،كما يجب أن يقوم أصحاب العالقة اإلقليميين وعموم المجتمع الدولي
بمساعدتھا بشكل ب ّناء.
ورغم الضغوط المستمرة على الفلسطينيين ،والصعوبات المالية التي عانت منھا السلطة الفلسطينية خالل
العام الماضي ،إال أن ھناك مزيدا من التقدم الذي تم إحرازه في تعزيز المؤسسات الفلسطينية ،بما في ذلك
أوجه التقدم في مجال التخطيط الوطني ،وإدارة الموازنة ،وتقديم الخدمات .مع ذلك ،يشير تدھور االتجاھات
االجتماعية االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن الوضع الراھن غير قابل لالستدامة ،ما
يستوجب إحراز تقدم حقيقي.
وھناك خطوات مطلوبة من جميع األطراف للخروج من دوامة العجز المتكرر في موازنة السلطة
الفلسطينية ،والذي يتم تمويله من خالل الدعم غير المؤكد من الجھات المانحة ،وتراكم المتأخرات الذي
يضر بالقطاع الخاص ،واالقتراض المكلف من البنوك .ومن شأن ھذه الخطوات أن تساعد في تخفيف
االعتماد على المساعدات ،وتحقيق االستدامة المالية للسلطة الفلسطينية في المدى المتوسط:
 في المدى القصير ،سوف تستمر السلطة الفلسطينية في االعتماد على مساعدات المانحين لتغطية نفقاتھا.
لذا من الضروري أن يحافظ مجتمع المانحين على ،أو أن يرفع من ،مستوى دعمه للموازنة ،وأن يعزز
القدرة على التنبؤ بھذا الدعم ،وذلك لتمكين السلطة الفلسطينية من تخطيط وإدارة موازنتھا بفاعلية أكبر.
وھناك أيضا حاجة إلى تمويل تنموي لدعم "خطة التنمية الوطنية الفلسطينية  ،"2016-2014وإلعادة
اإلعمار في قطاع غزة .وينبغي أن ال يتم توفير المساعدات إلعادة إعمار قطاع غزة على حساب دعم
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الموازنة أو المساعدة اإلنمائية في الضفة الغربية ،وھما أمران ضروريان اآلن ،على األقل بنفس
الدرجة التي كانا عليھا قبل التصعيد األخير.
 اتخذت السلطة الفلسطينية خطوات جديرة بالثناء لتعزيز وضعھا المالي ،وھي تحتاج إلى الحفاظ على
االنضباط المالي ،مع مراعاة اآلثار االقتصادية و /أو االجتماعية السلبية المحتملة األوسع نطاقا.
 يتطلب تحقيق استدامة مالية طويلة األجل تخفيفا إضافيا وأوسع نطاقا للقيود اإلسرائيلية ،ما يحفز النمو
المستدام الذي يقوده القطاع الخاص ويخلق فرص عمل ،ويؤدي بدوره إلى زيادة العائدات الضريبية
للسلطة الفلسطينية .من الضروري إحداث تغيير جوھري يسمح بالتنمية االجتماعية االقتصادية ،وذلك
مثال من خالل الوصول إلى المنطقة )ج(.
في قطاع غزة ،أظھر الصراع المدمر على مدى أسابيع بوضوح صارخ الحاجة إلى تغيير جوھري .فال
الحصار اإلسرائيلي ،وال تھريب المسلحين لألسلحة أو المواد الالزمة لألنفاق ،وال استمرار االنقسام
الفلسطيني ،يمكن أن يقدم شيئا ،عدا عن تھيئة الظروف الندالع حرب أخرى ،تكون أكثر كارثية .إن
استمرار فرض القيود على القطاع  -على خروج ودخول البضائع والناس  -سيغذي عدم االستقرار
والصراع وتراجع التنمية ،ويجعل موجة التصعيد المقبلة مسألة وقت ليس إال .في المقابل ،ينبغي علينا
اغتنام ھذه الفرصة لتحقيق الھدوء والتغيير التحولي الذي يرفع الحصار ويسمح للفلسطينيين في قطاع غزة
أن يعيشوا حياة طبيعية ،ويكفل تمتعھم الكامل بحقوقھم األساسية ،في حين تتم معالجة المخاوف األمنية
المشروعة إلسرائيل ،ويتم منح الجھات المانحة الثقة بأن عملية إعادة اإلعمار ستحظى بالدعم وبأن مواد
اإلعمار ستستخدم لألغراض المدنية المقصودة .لذا فإن األمم المتحدة تعمل مع جميع األطراف على إيجاد
آلية تستجيب لھذه االحتياجات ،وتمكن حكومة التوافق من قيادة ،والقطاع الخاص من تنفيذ ،إعادة إعمار
قطاع غزة .ومن الضروري أيضا معالجة قضايا التنمية البنيوية مثل الطاقة والمياه ،وتوفير الخدمات ،وال
سيما الصحة والتعليم ،وتفعيل النشاط االقتصادي من خالل التجارة الخارجية.
ينبغي أن تتم عمليات إعادة اإلعمار واإلنعاش والحاكمية وتحقيق األمن في قطاع غزة في ضوء عودة
سلطة فلسطينية شرعية واحدة إلى القطاع .ستواجه حكومة التوافق تحديات كبيرة في ھذا الصدد ،بما في
ذلك القضايا المتعلقة بإدماج النظم المالية والخدمات المدنية ،ومواءمة األطر القانونية ،والتبعات المالية
المترتبة على إعادة دمج الدوائر الحكومية .في الوقت نفسه ،ستوفر المصالحة لھا فرصا لتوسيع اإلنجازات
في مجال بناء مؤسسات الدولة لتشمل قطاع غزة .وتحقيقا لھذه الغاية ،ال بد أن تقوم حكومة التوافق بإجراء
إصالح شامل لجھاز الخدمة المدنية في سياق إعادة الھيكلة المؤسسية ،بما في ذلك قطاع األمن .وعلى
السلطة الفلسطينية أيضا أن تتولى تدريجيا السيطرة الفعلية والحصرية على استخدام القوة من خالل نشر
قوات األمن الفلسطينية على المعابر الحدودية وفي مختلف مناطق قطاع غزة .وعند الضرورة ،ستقوم األمم
المتحدة ،مستفيدة من وجودھا على األرض ،وبالتعاون مع شركاء آخرين مثل االتحاد األوروبي ،بدعم
حكومة التوافق في تنفيذ ھذه المھام ،إذ أن إحراز تقدم سريع في ھذه القضايا بات اآلن أمرا ضروريا.
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أما الوضع على األرض في الضفة الغربية ،فعلى الرغم من أن األحداث في قطاع غزة طغت عليه إلى حد
كبير ،فقد تدھور خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،حيث ُسجّ ل ارتفاع في معدالت العنف ،إضافة إلى عدة
تطورات مثيرة للقلق ،بما في ذلك اختطاف وقتل ثالثة شبان إسرائيليين ،وما تبعه من اختطاف وقتل لفتى
فلسطيني ،فضال عن استمرار التوسع االستيطاني بوتيرة مرعبة ،ومصادرة األراضي ،وعدد كبير من
المواجھات التي ُسجّ لت ما بين الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية والمستوطنين.
المنطقة )ج( ذات أھمية جوھرية في تحقيق التواصل الجغرافي للضفة الغربية ،وفي قدرة فلسطين
واقتصادھا على البقاء .فھذه المنطقة ضرورية لتوسيع البنية التحتية العامة ،مثل شبكات المواصالت والمياه
والكھرباء ،ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات ،ولتنمية القطاع الخاص ،وتلبية
االحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية في المنطقتين )أ( و )ب( .وتمثل المجتمعات المحلية في المنطقة
)ج( بعض أكثر المجتمعات ضعفا في الضفة الغربية ،من حيث االحتياجات اإلنسانية ،رغم أن ھذه المنطقة
تنطوي على إمكانات ھائلة لألراضي الفلسطينية المحتلة ،وللتنمية البشرية للشعب الفلسطيني .كما أن تطوير
المنطقة )ج( سيؤدي أيضا إلى زيادة اإليرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية .لذا فإن الحكومة اإلسرائيلية
مدعوّ ة بإلحاح إلتاحة المجال لتنمية المنطقة )ج( ،بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي،
ولالستجابة الحتياجات المجتمعات المحلية الفلسطينية في ھذه المنطقة .ومن شأن الموافقة على  90مخططا
ھيكليا مستندة الحتياجات مجتمعات محلية فلسطينية قدمتھا ھذه المجتمعات إلى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية،
أن تشكل خطوة إيجابية أولى باتجاه تلبية احتياجات التخطيط لجميع المجتمعات الفلسطينية .وبالمثل ،فإن
األمم المتحدة تواصل حثھا حكومة إسرائيل على الموافقة على حزمة من المشاريع الزراعية ،تبلغ قيمتھا
نحو  5ماليين دوالر ،وستنفذھا األمم المتحدة بتمويل من الحكومة البريطانية /الوكالة البريطانية للتنمية
الدولية ) (DFIDوالحكومة الھولندية.
أما بالنسبة للقدس الشرقية ،فسوف تشكل إعادة فتح الغرفة التجارية في المدينة ،التي أغلقتھا السلطات
اإلسرائيلية منذ عام  ،2001وذلك تمشيا مع االلتزامات اإلسرائيلية بموجب خارطة الطريق بإعادة فتح
المؤسسات الفلسطينية ،خطوة أولى مھمة لتنشيط القطاع الخاص ،وتعزيز النشاط االقتصادي ،ومعالجة
انخفاض مستويات المشاركة في القوى العاملة ،وارتفاع مستويات الفقر التي تمسّ الفلسطينيين في المدينة.
وعالوة على ذلك ،من الضروري أن تقوم السلطات اإلسرائيلية بإيالء االھتمام الالزم لمبادرات التخطيط
المجتمعي الفلسطينية ،من أجل إنشاء إطار إنمائي لتلبية االحتياجات الفلسطينية السكنية واالجتماعية
واالقتصادية التي ال تزال معلّقة ،وصوال إلى تحسين الظروف المعيشية لعشرات اآلالف من المقدسيين.
يجب النظر إلى الدمار الذي سببته الحرب األخيرة باعتباره تذكيرا صارخا للجميع بأن الوضع في قطاع
غزة غير مستدام ،وأن حربا أخرى ستكون كارثية .لذا فإن لدينا واجبا مقدسا لتغيير مفاعيل الوضع في
قطاع غزة ،وفي الوقت نفسه أيضا معالجة الوضع في الضفة الغربية ،مدفوعين بشعور متجدد بإلحاحية ھذا
الوضع .ھذا ھو المسار الوحيد الذي يمكن أن يرسي األساس لحياة مدنية كريمة ،ولجھود متجددة إلحالل
السالم بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني.
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أثناء كتابة ھذا التقرير ،تواصل األمم المتحدة العمل بشكل مكثف مع األطراف ،لبلورة آلية للشروع في
إعادة تأھيل المساكن وإعادة اإلعمار في قطاع غزة .وفي ھذا الصدد ،سيقوم منسق األمم المتحدة الخاص
لعملية السالم في الشرق األوسط ،بتقديم إحاطة لمجلس األمن الدولي في  16أيلول ،وللجنة االرتباط
الخاصة في  22أيلول.

أوال :مقدمة
 .1يعرض ھذا التقرير آخر المستجدات حول التغييرات التي تم تحقيقھا في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ
االجتماع األخير للجنة االرتباط الخاصة في أيلول  ،2013ويوضح جھود األمم المتحدة وموقفھا بشأن
القضايا والتوصيات الرئيسة التي ستواصل األمم المتحدة ،جنبا إلى جنب مع األطراف المعنية والمجتمع
الدولي ،العمل عليھا إلحراز تقدم .وترمي العديد من ھذه التوصيات إلى معالجة قضايا إعادة اإلعمار
واإلنعاش والتنمية الھيكلية طويلة األمد في قطاع غزة ،واالستفادة من إمكانات االقتصاد الفلسطيني ،بما
يشمل المنطقة )ج( ،من أجل تحسين حياة الفلسطينيين وخلق مصدر إضافي لإليرادات الضرورية جدا
للسلطة الفلسطينية من خالل الضرائب .ورغم أن ھذا األمر سوف يؤدي في نھاية المطاف إلى تخفيض
حجم المساعدات المطلوبة من المانحين ،إال أنه لن يشكل في المدى القصير بديال عن الحاجة إلى الدعم
المباشر في الوقت المناسب ،والذي يمكن التنبؤ به لموازنة السلطة الفلسطينية ،وال عن الحاجة إلى دعم
جھود إعادة اإلعمار واإلنعاش في قطاع غزة ،وتوسيع نطاق تمويل التنمية لدعم خطة التنمية الوطنية
الفلسطينية .2016-2014
 .2يبدأ التقرير بقسم يوضح السياق السياسي .ثم يعطي لمحة عامة عن التطورات في بناء الدولة الفلسطينية،
مسلطا الضوء على التحديات واإلنجازات ،إضافة إلى لمحة عامة عن السياق االجتماعي االقتصادي.
ومن ثم يستعرض التقرير األوضاع على األرض في الضفة الغربية ،مناقشا قضايا الحركة والوصول
إلى األماكن ،والمنطقة )ج( والقدس الشرقية ،والوضع في قطاع غزة .ونظرا ألھمية الطاقة والمياه في
قطاع غزة ،فإن الملحق )أ( يتناول الحلول المطروحة ،سواء المؤقتة أو البنيوية ،لھاتين المشكلتين.

ثانيا :السياق السياسي
 .3الحظ تقرير األمم المتحدة )أيلول  (2013المقدم إلى لجنة االرتباط الخاصة تجدد التوقعات بالتوصل
إلى تسوية شاملة حول كافة قضايا الوضع النھائي نتيجة للمحادثات التي استؤنفت في تموز ،2013
برعاية الواليات المتحدة .ورغم المحادثات المكثفة والمباشرة بين الطرفين خالل خريف ،2013
والجھود المستمرة التي بذلتھا الواليات المتحدة منذ مطلع عام  2014لصياغة اتفاقية إطار ُتعتمد
بوصفھا مرجعية الستمرار المفاوضات ،إال أن ھذه االتفاقية لم تر النور آنذاك ،وتم تعليق المحادثات
منذ نھاية نيسان  .2014وقد وجه انھيار المحادثات ضربة قوية للتوقعات بتحقيق سالم دائم في المدى
القريب .ومما عقد جھود التفاوض ،إعالنات إسرائيل تنفيذ أنشطة استيطانية بالتزامن مع اإلفراج المتفق
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عليه بين الطرفين عن كل دفعة من األسرى الفلسطينيين .وفي نھاية آذار  ،2014لم تفرج إسرائيل عن
الدفعة الرابعة من األسرى ،مشيرة إلى عدم كفاية التقدم السياسي المحرز في إطار محادثات السالم ،في
حين بادرت دولة فلسطين 1إلى االنضمام إلى  15معاھدة واتفاقية دولية أصبحت جميعھا نافذة منذ ذلك
الحين .وفي  23نيسان ،وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس "اتفاق الشاطئ" بھدف إنھاء االنقسام
الفلسطيني .إثر ذلك ،علقت إسرائيل محادثات السالم ،مشيرة إلى أنھا لن تتفاوض مع أية حكومة
فلسطينية "تدعمھا" حماس.
 .4نصَّ االتفاق الفلسطيني الداخلي على تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة في غضون خمسة أسابيع،
وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بعد ذلك بستة أشھر على األقل .وفي 2
حزيران ،أعلن الرئيس عباس تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي حمد ﷲ.
وبناء على ذلك ،استقال وزراء حكومة األمر الواقع الحمساوية في قطاع غزة وتم تشكيل حكومة جديدة.
مع ذلك ،تسببت القضايا العالقة المتمثلة بإصالح القطاع العام ،وعدم دفع الرواتب في نشوء أزمة حكم
في قطاع غزة ال تزال بانتظار الحل.
 .5حظي تشكيل حكومة توافق وطني تتبع الرئيس عباس وتلتزم بمبادئ منظمة التحرير الفلسطينية بترحيب
المجتمع الدولي .فلطالما أكدت األمم المتحدة على ضرورة إحراز تقدم باتجاه الوحدة الفلسطينية وفقا
للقرارات القائمة ،وفي إطار التزامات منظمة التحرير الفلسطينية ،ومواقف اللجنة الرباعية ،ومبادرة
السالم العربية 2.وفي ھذا الصدد ،أعربت األمم المتحدة عن تقديرھا لتأكيدات ھذه الحكومة المتجددة
بأنھا تتقيد بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية التي تقضي باالعتراف بإسرائيل ،ونبذ العنف ،وااللتزام
باالتفاقيات السابقة.
 .6ظل الوضع الميداني في الضفة الغربية متوترا طوال ھذه الفترة ،وشھد مزيدا من التدھور في 12
حزيران  2014عند اختطاف ثالثة فتيان إسرائيليين قرب الخليل وقتلھم .حمّلت إسرائيل حماس
مسؤولية اختطافھم ،وشنت على الفور عملية واسعة في الضفة الغربية الكتشاف موقع مرتكبي الجريمة.
تخلل ذلك تنفيذ عمليات بحث واعتقال في المراكز السكانية الرئيسة ،أسفرت عن اعتقال أكثر من 500
فلسطينيا حسبما أفادت التقارير .وفي  30حزيران ،تم العثور على جثث الفتيان الثالثة على مقربة من
مكان اختطافھم .أشادت حماس بعملية االختطاف وأعلن بعض ممثليھا مسؤولية الحركة عن ھذه
العملية .ومنذ ذلك الحين اعتقلت إسرائيل شخصا واحدا على صلة بالجريمة ،بينما ال يزال االثنان
اآلخران المشتبه بھما طليقين .وبعد يوم واحد من دفن الشبان اإلسرائيليينُ ،خطف فتى فلسطيني من
القدس الشرقية وقتل ،ما أدى إلى ارتفاع جديد في حدة التوتر في القدس ،واندالع مظاھرات في الضفة
الغربية وعدة بلدات في شمال إسرائيل .ثم قامت الشرطة اإلسرائيلية على الفور بإلقاء القبض على ثالثة
إسرائيليين مشتبه بھم بارتكاب الجريمة ،حيث اعترفوا بقتل الفتى الفلسطيني وبأن ما قاموا به كان
انتقاما لقتل الشبان اإلسرائيليين الثالثة .وخالل ھذه الفترة من التوتر المتصاعد ،كثف المسلحون
الفلسطينيون في قطاع غزة إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل ،وردت إسرائيل بشن غارات جوية على
القطاع .وبدأ الوضع األمني بالتدھور بشكل خطير في  7تموز ،بعد أن أعلنت حماس ،ألول مرة منذ
 20شھرا ،مسؤوليتھا عن إطالق وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل .وفي  8تموز أطلقت إسرائيل
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عملية "الجرف الصامد" معلنة أن ھدفھا ھو وقف الھجمات الصاروخية ،وتدمير قدرات حماس على
القيام بعمليات ضدھا .وفي  17تموز بدأت إسرائيل بشن ھجوم بري على قطاع غزة ،تم خالله الكشف
عن أكثر من  30نفقا تمتد بين قطاع غزة وإسرائيل وتدميرھا.
 .7تسبب التصعيد األخير في قطاع غزة ،وھو التصعيد الرئيس الثالث في ست سنوات ،في وقوع خسائر
مدمرة في صفوف المدنيين ،وخلَّف حجما غير مسبوق من الدمار .واستجابة منھا لھذه األزمة ،حشدت
األمم المتحدة كل جھودھا ،بما في ذلك مشاركة األمين العام شخصيا ،والعمل الوثيق مع أصحاب
العالقة اإلقليميين والدوليين ،بغية وضع حد للعنف .وفي  17تموز و  26تموز تم التوصل إلى ھدنتين
إنسانيتين بوساطة األمم المتحدة ،ما أتاح للمدنيين الحصول على فترة راحة كانوا يتوقون إليھا من
أعمال العنف .وفي  26آب ،في تمام الساعة السابعة مساء ،أعلن وقف مفتوح إلطالق نار بوساطة
مصرية ،ودخل على الفور حيز التنفيذ .وقد دعا االتفاق إلى وقف إطالق نار شامل ومتبادل ،وفتح
المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل للسماح بدخول المساعدات اإلنسانية ومستلزمات إعادة اإلعمار،
وتوسيع منطقة الصيد البحري انطالقا من ستة أميال بحرية ،واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين
الطرفين بشأن كافة الموضوعات األخرى خالل شھر واحد من بدء تنفيذ االتفاق.
 .8تقف األمم المتحدة على أھبة االستعداد لتقديم دعمھا الكامل لحكومة التوافق في جھودھا إلعادة توحيد
الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة سلطة فلسطينية شرعية واحدة .وقد أمسى تنفيذ ھذا البرنامج،
الذي كان ملحا في فترة تشكيل حكومة التوافق ،أكثر إلحاحا في أعقاب النزاع األخير .لذا يجب على
جميع األطراف -خاصة حكومة إسرائيل باعتبارھا القوة المحتلة  -تسھيل مھمة الحكومة الجديدة
وتمكينھا لتتولى مسؤوليات الحكم في قطاع غزة ،ولتواجه التحديات السياسية واألمنية واإلنسانية
واالجتماعية االقتصادية الجسيمة ھناك .كما يتعين على أصحاب العالقة اإلقليميين وعموم المجتمع
الدولي توفير المساعدة البناءة لھذه الحكومة في صياغة برنامج إيجابي وإحداث تغيير جذري في
ديناميات الوضع في قطاع غزة.
 .9وتحقيقا لھذه الغاية ،يجب أن تتناول المفاوضات غير المباشرة ،المنصوص عليھا في اتفاق وقف إطالق
النار )بتاريخ  26آب( المعادلة األساسية الخاصة بإنھاء الحصار على قطاع غزة ومعالجة المخاوف
األمنية المشروعة إلسرائيل .وقد تم التطرق لھذه القضايا من خالل العناصر األساسية في قرار مجلس
األمن رقم  1860الذي صدر في أعقاب صراع  ،2009-2008والذي ال يزال لألسف حبيس
األدراج .وقد بات من الواضح أن ما من شيء سيتمخض عن الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع
غزة ،وال عن تھريب المسلحين لألسلحة أو المواد الالزمة لألنفاق ،وال عن استمرار االنقسام
الفلسطيني ،عدا عن تھيئة الظروف الندالع حرب أخرى ،تكون حتى أكثر كارثية من تلك التي اكتوى
3
المتضررون بنارھا للتو.
 .10يرسل الصراع األخير في قطاع غزة ،إلى جانب تصاعد التوتر والعنف في الضفة الغربية ،بما فيھا
القدس الشرقية ،تحذيرا صارخا بنشوء تداعيات سلبية على األرض عند انسداد أفق سياسي معقول يؤذن
بوضع حد لالحتالل والصراع من خالل المفاوضات .من ھنا ،يجب على المجتمع الدولي أن يسارع إلى
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مساعدة الطرفين على تغيير ھذه االتجاھات السلبية ،وتقديم الدعم لھما الستعادة الثقة ،وإيجاد وسيلة
الستئناف مفاوضات ذات مغزى ،وإحياء اآلمال بحل الدولتين.

ثالثا :بناء الدولة الفلسطينية
 .11في انتظار حكومة التوافق تحديات جسيمة في مجال الحكم ،بما في ذلك إعادة ھيكلة قطاع األمن،
وإدماج النظم المالية والخدمات المدنية ،ومواءمة األطر القانونية ،ومعالجة التبعات المالية المترتبة على
إعادة دمج الدوائر الحكومية .في الوقت نفسه ،ستوفر المصالحة لھذه الحكومة فرصا لتوسيع اإلنجازات
في مجال بناء مؤسسات الدولة لتشمل قطاع غزة .وقد أعربت الحكومة عن التزامھا بمواجھة التحديات
الملحة والشاقة المتعلقة بالحكم وإعادة اإلعمار واألمن ،باعتبار ذلك جزءا من المساعي المبذولة إلعادة
قطاع غزة تحت حكم حكومة فلسطينية شرعية واحدة ،تتقيد بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية .ومن
المھم أن تتولى حكومة التوافق مسؤولياتھا ،وأن تقوم بإحداث التغييرات التحولية اإليجابية التي يعتبر
سكان القطاع في أمس الحاجة إليھا ،كما أن الجھات المانحة مدعوة لدعم إعداد البرامج للقطاع من
خالل المؤسسات المرتبطة بھذه الحكومة .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،ذكرت المؤسسات
الفلسطينية أنھا تعرضت لضغوط متزايدة ،ليس أقلھا بسبب األزمة في قطاع غزة ،إال أنھا واصلت
تعزيز أدائھا.
 .12اتخذت السلطة الفلسطينية خطوات جديرة بالثناء لتعزيز وضعھا المالي ،وقد شمل ذلك وضع
إستراتيجية لإليرادات لألعوام  ،2016-2014وتشكيل لجنة مھمتھا إيجاد السبل لمعالجة صافي
اإلقراض 4.وبحلول تموز  2014فاقت اإليرادات اإلجمالية الرقم المستھدف ،بيد أن إجمالي النفقات
كان أيضا أعلى من المتوقع ،ويعود ذلك في األساس إلى ارتفاع مستوى صافي اإلقراض 5.وقد بلغ
العجز الجاري واإلجمالي  %67و  ،%63على التوالي ،من قيمة الموازنة السنوية 6.وفي ظل
التوقعات بأن يكون دعم ا الموازنة وتمويل التنمية أقل من المتوقع ،فال تزال المخاوف بشأن الوضع
المالي للسلطة الفلسطينية ماثلة 7.وتتضاعف ھذه المخاوف في ظل اآلثار المحتملة لألزمة في قطاع
غزة على المدى القصير على حجم إنفاق السلطة الفلسطينية ،وعلى أداء االقتصاد بشكل عام.
 .13من الضروري أن تقوم جميع األطراف ببذل جھود متضافرة ،على النحو المبين أدناه ،من أجل
الخروج من دوامة العجز المتكرر ،الذي يتم تمويله من خالل الدعم غير المؤكد من الجھات المانحة،
وتراكم المتأخرات الذي يضر بالقطاع الخاص ،واالقتراض المكلف من البنوك .ومن شأن ھذه
الخطوات أن تساعد أيضا في نھاية المطاف في تخفيف االعتماد على المساعدات ،وتحقيق االستدامة
المالية للسلطة الفلسطينية في المدى المتوسط:
 في المدى القصير ،سوف تستمر السلطة الفلسطينية في االعتماد على مساعدات المانحين لتغطية
نفقاتھا .لذا من الضروري أن يقوم مجتمع المانحين ،باإلضافة إلى حفاظه على مستوى دعمه
للموازنة أو زيادته ،بتعزيز القدرة على التنبؤ بما يقدمه من دعم ،بما في ذلك تقديم التزامات بالدعم
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تغطي عدة سنوات ،وذلك لتمكين السلطة الفلسطينية من تخطيط وإدارة موازنتھا بفاعلية أكبر .ومن
الضروري أيضا تقديم مساعدات من المانحين ،على شكل تمويل تنموي لدعم "خطة التنمية الوطنية
الفلسطينية  ،"2016-2014وإلعادة اإلعمار في قطاع غزة .ينبغي أن ال يتم توفير المساعدات
إلعادة إعمار قطاع غزة على حساب دعم الموازنة أو المساعدة اإلنمائية في الضفة الغربية ،وھما
أمران ضروريان اآلن ،على األقل بنفس الدرجة التي كانا عليھا قبل الحرب .وحتى نھاية شھر
تموز  ،2014لم يتجاوز الدعم الخارجي للموازنة ولتمويل التنمية  %38و  ،%25على التوالي،
8
من المبلغ المتوقع لھذا العام.
 في ظل السياق الحالي الصعب ،يترتب على السلطة الفلسطينية أن تحافظ على االنضباط المالي ،مع
مراعاة اآلثار االقتصادية و /أو االجتماعية السلبية المحتملة األوسع نطاقا .لذا فإن السلطة
الفلسطينية مدعوة ،في المدى القصير ،بأن تواصل جھودھا للحد من الزيادات في فاتورة الرواتب،
وترشيد البدالت الممنوحة لموظفيھا ،وتحسين إنفاذ القوانين الضريبية القائمة ،وتعزيز تحصيل ديون
الكھرباء .وفي المدى المتوسط ،يتعين على السلطة الفلسطينية تنفيذ إصالحات في جھاز الخدمة
المدنية ونظام التقاعد ،وإيجاد السبل لتحسين مناخ األعمال 9.كما أن تحويل اإلنفاق العام من النفقات
الجارية ،باتجاه االستثمار في رأس المال المادي والبشري سيمكن السلطة الفلسطينية من المساھمة
في القدرة اإلنتاجية لالقتصاد ،وتعزيز أسس التنمية االجتماعية االقتصادية المستدامة.
 بالتوازي مع جھود السلطة الفلسطينية المستمرة لتوسيع القاعدة الضريبية في إطار استراتيجيتھا
الجديدة لإليرادات ،من الضروري توسيع نشاط القطاع الخاص ،ليس فقط لصالح الفلسطينيين،
وإنما أيضا بوصفه مصدرا لزيادة العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية .وقد أشار البنك الدولي إلى
أن "منظومة القيود المعقدة التي تفرضھا إسرائيل على الحركة والتنقل تشكل العائق األكبر أمام نمو
القطاع الخاص الفلسطيني" 10.لذا يتطلب األمر ،في ظل الظروف الحالية ،تخفيفا إضافيا وأوسع
نطاقا للقيود اإلسرائيلية لتحفيز النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص ولخلق فرص عمل ،ما
يؤدي إلى زيادة العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية ويسھم في االستدامة المالية .ومن الضروري
إحداث تغيير جوھري يسمح بالتنمية االجتماعية االقتصادية ،ذلك مثال من خالل الوصول إلى
المنطقة )ج() .انظر الفقرة  27أدناه التي تتناول آثار الوصول إلى المنطقة )ج( على االقتصاد
واإليرادات المحلية(.
 .14على الرغم من الصعوبات المالية المستمرة التي تعاني منھا السلطة الفلسطينية ،إال أن مزيدا من التقدم
أحرز في تعزيز المؤسسات الفلسطينية في مجاالت متنوعة ،تشمل مثال االستجابة الصحية الطارئة،
ورعاية الطفولة المبكرة ،والتعليم ،كما ھو مفصل أدناه:
أ .من أجل تنسيق االستجابة لالحتياجات الطبية الطارئة في قطاع غزة ،أنشأت وزارة الصحة "غرفة
عمليات الطوارئ" ،التي تضطلع بعمليات متزامنة في رام ﷲ وقطاع غزة .وقد لعبت غرفة
العمليات دورا حاسما في رصد توافر وأداء المعدات الطبية ،وإمدادات الوقود للمستشفيات،
واألضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ومستوى أدائھا ،وحالة مخزون األدوية .ومن خالل تحديد
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الثغرات وتنسيق جھود المانحين ،وجھت الغرفة عملية توريد اإلمدادات الطبية إلى المستشفيات في
قطاع غزة خالل األزمة .كما قامت أيضا بمتابعة وتسھيل إحالة المصابين إلى خارج قطاع غزة،
وحشد الفرق الطبية من الضفة الغربية ،وتنسيق البعثات الطبية األجنبية إلسناد الطواقم الصحية في
قطاع غزة .ولضمان التدفق الجيد للمعلومات ،قامت غرفة العمليات بإصدار تقارير يومية عن
الوضع ،وتوفير معلومات محدثة ألصحاب العالقة في القطاع الصحي 11.وال شك أن التعاون
الوثيق بين قطاع غزة والضفة الغربية شكل سببا رئيسا في نجاح غرفة العمليات.
ب .من خالل "حزمة التعليم للجميع" ،تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الفلسطينية ببناء نظام
تعليم جامع ومالئم لألطفال بدرجة أكبر 12.وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في مجال تنمية الطفولة
المبكرة ،التي لم تكن حتى عام  2013مدرجة ضمن نظام التعليم الرسمي في األراضي الفلسطينية
المحتلة .وفي الوقت الحالي ال تتوفر لنحو  %70من األطفال في األراضي الفلسطينية المحتلة
فرص الحصول على خدمات رياض األطفال ،مما يؤكد أھمية اإلنجازات األخيرة التي تشمل قيام
وزارة التربية في عام  ،2013بفتح الصفوف األولى لتنمية الطفولة المبكرة في المدارس الحكومية
 في  30مدرسة في الضفة الغربية و  14مدرسة في قطاع غزة .وقد تم استكمال ھذه الخطوةالھامة ،التي تندرج في إطار جعل تنمية الطفولة المبكرة جزءا من نظام التعليم الرسمي ،من خالل
توفير المواد التعليمية في مجال تنمية الطفولة المبكرة ،وتدريب معلمي مرحلة ما قبل المدرسة .كما
انتھت الوزارة من وضع أول إستراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة ،عقب عملية تشاورية شاملة
مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين .وتخطط الوزارة لفتح صفوف دراسية إضافية لتنمية
الطفولة المبكرة خالل السنوات القادمة ،مساھمة بذلك في تحقيق التعليم للجميع من خالل تلبية
احتياجات األطفال في مرحلة مبكرة ،إال أنه من المؤسف أن  25مرفقا عاما وخاصا لرياض
األطفال قد تضرر جراء الحرب األخيرة على قطاع غزة.
ج .اتخذت السلطة الفلسطينية خطوات جادة نحو تعزيز المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة،
فقد قامت على سبيل المثال بالتصديق دون أية تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة في نيسان  .2014وتمت صياغة اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنوع
االجتماعي استنادا إلى مشاورات مكثفة مع جميع الشركاء ،بمن فيھم منظمات المجتمع المدني،
والقطاع الخاص ،والمجتمع الدولي .وفي نيسان  2014أقرت السلطة الفلسطينية ھذه االستراتيجية
التي توفر إطارا وطنيا لتعزيز األولويات الوطنية المتعلقة بمساواة النوع االجتماعي .إضافة إلى
ذلك ،تم إعداد ميثاق النوع االجتماعي إلطار تنسيق المساعدات المحلية ) (LACSوتوزيعه ،بھدف
تعزيز إدماج األولويات الوطنية المتعلقة بمساواة النوع االجتماعي ضمن ھذا اإلطار ،ما قد يؤدي
إلى زيادة التمويل المخصص لمساواة النوع االجتماعي.
 .15في نيسان  ،2014أودعت دولة فلسطين صكوك انضمامھا إلى  13اتفاقية ومعاھدة دولية لدى األمين
العام لألمم المتحدة ،كما أودعت صكوك االنضمام التفاقيات جنيف األربع ،واتفاقيات الھاي للعام
 13.1907وقد دخلت اآلن جميع ھذه االتفاقيات والمعاھدات حيز التنفيذ .ھناك التزامات جديدة تنشأ عن
االنضمام إلى ھذه المعاھدات ،من قبيل ضمان احترام وحماية حقوق اإلنسان ،وااللتزام بمراجعة
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التشريعات لمواءمتھا مع ھذه المعايير الجديدة .من ھنا ،تقف األمم المتحدة على أھبة االستعداد لتقديم
المساعدة للفلسطينيين ،بناء على طلبھم ،في مجال تعزيز المؤسسات ،من أجل تنفيذ ورصد ھذه
14
االلتزامات.
 .16في الشھر نفسه ،أصدرت السلطة الفلسطينية رسميا "خطة التنمية الوطنية الفلسطينية -2014
 ،"2016التي جاءت نتاجا للمرحلة الثالثة من مراحل التخطيط الوطني الشامل التي تجري كل ثالث
سنوات .وقد تم إعداد ھذه الخطة واالستراتيجيات القطاعية المرتبطة بھا ،من خالل عملية تشاركية
مملوكة وطنيا ضمت الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،كما تضمنت مشاورات مع المجتمع
الدولي .وتحدد ھذه الخطة األولويات الفلسطينية التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى ثالث
سنوات ،وتتضمن توجھا مرتكزا على النتائج ،وإدماجا لمبادئ مساواة النوع االجتماعي وحقوق
اإلنسان .كما تحدد الخطة مھام الحكومة ،وترسي األساس لتحسين تخصيص الموارد واألداء وتقديم
الخدمات ،من خالل تعزيز التكامل بين التخطيط الوطني وعمليات إعداد الموازنة .وتبلغ النفقات
التطويرية التي تتوقعھا الخطة  1.5مليار دوالر ،أما النفقات التشغيلية فتبلغ  10.4مليار دوالر .لذا
يتطلب األمر استمرار الدعم المالي من المجتمع الدولي لتحقيق األھداف المحددة في ھذه الخطة .وسعيا
منھا للمساھمة في تحقيق أھداف الخطة ،تعكف األمم المتحدة ،بدءا من عام  ،2014على تنفيذ برامجھا
التنموية من خالل "إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  .2016-2014وتقدر الموارد المالية
الالزمة لتغطية المساعدات المقدمة من خالل ھذا اإلطار بمبلغ  1.2مليار دوالر لثالث سنوات ،وقد تم
حشد ثلث ھذا المبلغ.
 .17تعكف حكومة التوافق على إعداد "الخطة الوطنية الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار في غزة،
 ،"2016-2014التي تقوم فيھا بتحديد احتياجات اإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار والتنمية طويلة
األجل ،وتقدير تكاليفھا ،وترتيبھا من حيث األولوية ،فضال عن التدخالت المطلوب تنفيذھا في قطاع
غزة .وتعمل األمم المتحدة عن قرب مع الحكومة لصياغة ھذه الخطة الشاملة ،التي تستند إلى تقييمات
قطاعية ألضرار الحرب واالحتياجات .ويعتبر دعم المجتمع الدولي لجھود حكومة التوافق في قيادة
أعمال إعادة اإلعمار في قطاع غزة ،أمرا ال غنى عنه لمساعدة القطاع على الوقوف على قدميه من
جديد .ومن أجل تنسيق دعمھا لخطة الحكومة لإلنعاش وإعادة اإلعمار في قطاع غزة ،تقوم األمم
المتحدة بصياغة "خطة األمم المتحدة لدعم التغيير التحولي في قطاع غزة") UN Support Plan for
) .the transformation of the Gaza Stripوتھدف األمم المتحدة من خالل ھذه الخطة إلى توفير
العون ،ليس فقط في مجال إعادة اإلعمار واإلنعاش في قطاع غزة ،وإنما أيضا في قضايا الحكم والتنمية
الھيكلية ،مساھمة بذلك في التغيير التحولي في قطاع غزة.
 .18تتطلب الخطة اإلستراتيجية لالستجابة لعام  ،(the 2014 Strategic Response Plan)2014التي
وضعتھا المنظمات اإلنسانية بالتشاور مع السلطة الفلسطينية ،بتوفير  938مليون دوالر لصالح 1.9
مليون من الفلسطينيين المستضعفين .وحتى بداية شھر أيلول  ،2014تم تأمين حوالي  %29من
التمويل المطلوب لھذه اإلستراتيجية .وتمثل "المناشدة اإلنسانية من أجل أزمة غزة -Gaza Crisis
 "Appealتحديثا جوھريا للخطة اإلستراتيجية لالستجابة ،حيث أسفر نطاق النزاع في قطاع غزة
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وتأثيره عن مضاعفة االحتياجات القائمة وخلق أخرى جديدة .وتجدر اإلشارة إلى أن المنظمات اإلنسانية
قامت بإعداد "المناشدة من أجل أزمة غزة" من خالل التنسيق الوثيق مع الوزارات المعنية ،ما يكفل
انسجام التدخالت اإلنسانية بشكل كامل مع أولويات الحكومة في مجال اإلغاثة واإلنعاش المبكر.
وتحتوي النسخة المحدثة لھذه "المناشدة" على مطالبات بتوفير  552مليون دوالر حتى نھاية العام
لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحا في قطاع غزة ،المتعلقة بالمأوى وإزالة المتفجرات من
مخلفات الحرب ،والرعاية النفسية واالجتماعية ،والصحة ،والتعليم ،والمياه ،والصرف الصحي ،فضال
عن توفير الغذاء ودعم سبل العيش.

رابعا :االتجاھات االجتماعية-االقتصادية في األراضي الفلسطينية المحتلة
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 .19في سياق حالة تتسم بعدم اليقين السياسي واالقتصادي ،واستمرار فرض القيود ،كان االقتصاد
الفلسطيني يشھد تباطؤا حتى قبل اندالع النزاع األخير في قطاع غزة في تموز  16.2014ويقدر النمو
السنوي الحقيقي في عام  2013بأقل من  ،%2مسجال بذلك انخفاضا عن نسبة  %6في عام  2012و
 %11في عام  17.2011ويعتبر ھذا أقل معدل للنمو يتم تسجيله خالل السنوات الست الماضية ،وھو
يعكس انخفاضا حقيقيا في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد .وقد كان من المتوقع أن يبقى النشاط
االقتصادي ضعيفا في عام  ،2014وعلى المدى القصير ،من المرجح أن تترك األزمة في قطاع غزة
أثر سلبيا على االقتصاد .على سبيل المثال ،شھد مؤشر دورة األعمال تدھورا حادا في شھري تموز
وآب ،ما يعكس تدھور األداء االقتصادي في قطاع غزة بشكل حاد ،إضافة إلى تراجعه في الضفة
الغربية أيضا ،يرافقه ھبوط في معنويات قطاع األعمال 18.وفي الربع الثاني من عام  2014لم تتجاوز
نسبة المشاركة في القوى العاملة لمن ھم في سن العمل من الفلسطينيين ) %45.8سواء العاملين أو
العاطلين عن العمل( ،كما بلغ معدل البطالة  19.%26.3إضافة إلى ذلك ،تتميز سوق العمل الفلسطيني
بوجود أعداد كبيرة من األشخاص ذوي العمل المحدود ،والعمال المحبطين ،والعاطلين عن العمل منذ
فترات طويلة 20.وتتسبب البطالة ،خاصة البطالة طويلة األمد ،في خسائر تتعدى فقدان الدخل المباشر،
لتشمل فقدان المھارات مع مرور الوقت ،وشعور العامل باإلحباط ،فضال عن المشاكل العاطفية
والصحية ،وفقدان التماسك االجتماعي 21.كما أدى انخفاض وركود األجور الحقيقية أيضا إلى تفاقم
األوضاع المعيشية في األراضي الفلسطينية المحتلة ،التي تتمثل بانتشار الفقر وانعدام األمن الغذائي.
ورغم تحسن مستوى األمن الغذائي بين عامي  2012و  ،2013إال أن انعدام األمن الغذائي استقر عند
مستويات عالية ،ففي عام  2013بلغ عدد الفلسطينيين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 1.6
مليون 22.يذكر أن انعدام األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية المحتلة ال يعود إلى نقص الغذاء،
وإنما إلى عدم قدرة األسر على شراء الغذاء بسبب فقرھا الشديد 23.ويترك انخفاض الدخل وارتفاع
24
تكلفة الغذاء تأثيرا على جميع الفلسطينيين ،إذ أن معظمھم ينفقون أكثر من نصف دخلھم على الغذاء.
 .20تقليديا كان اقتصاد الضفة الغربية ھو المحرك لالقتصاد الفلسطيني ،ففي عام  2013شكل الناتج
المحلي اإلجمالي اإلسمي للضفة  %78من الناتج المحلي اإلجمالي ،وبلغ الناتج المحلي اإلجمالي
اإلسمي للفرد الواحد  4200دوالر 25.مع ذلك ،أخذ اقتصاد الضفة الغربية بالتباطؤ حتى قبل اندالع
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النزاع في قطاع غزة ،وأصبح السكان يواجھون ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة 26.ففي الربع الثاني
من عام  2014بلغت نسبة البطالة في صفوف القوى العاملة  ،%16.0مقارنة بنسبة  %16.8في
العام السابق 27.وقد عانت بعض الفئات بشكل خاص من انعدام فرص العمل ،ال سيما الفئة العمرية
 29-15عاما وكذلك النساء ،حيث بلغت معدالت البطالة في أوساط ھاتين الفئتين  %25.3و
 ،%26.9على التوالي .وخالل ھذا الربع بلغ عدد سكان الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل
والمستوطنات حوالي  28.109,400وخالل الربع نفسه أيضا كان اثنان من كل ثالثة عاملين في الضفة
الغربية )باستثناء المستوطنات( يعمالن لدى القطاع الخاص ،حيث األجور في مستواھا األدنى ،وحيث
يكسب  ٪22.0من العاملين أجورا تقل عن الحد األدنى لألجور ) 1450شيكل إسرائيلي( 29.وفي ظل
ھذه الظروف االقتصادية الصعبة ،ظلت نسبة انعدام األمن الغذائي في الضفة الغربية عام  2013عند
مستوى  30.%19وال شك أن الصراع األخير في قطاع غزة سوف يترك آثارا ملموسة في المدى
القصير على اقتصاد الضفة الغربية ،بما يشمل مثال قطاع السياحة ،الذي يعتبر واحدا من القطاعات
الھامة لتوليد الدخل وفرص العمل ،خاصة في القدس الشرقية .فوفقا لوزارة السياحة واآلثار الفلسطينية،
31
ھبط عدد السياح الوافدين بشكل ملحوظ في شھري تموز وآب .2014
 .21لم يتم تحديد حجم تأثير النزاع األخير على الوضع االجتماعي االقتصادي في قطاع غزة ،إال أنه من
المتوقع أن يكون ھذا التأثير كبيرا في المدى القصير .فحتى قبل اندالع النزاع كان اقتصاد غزة يتسم
بالھشاشة ،يحركه االستھالك الممول من خالل المساعدات ،ومعرّ ض بشدة للصدمات الخارجية .وكان
النمو االقتصادي آخذا في االنخفاض ،ولم يتجاوز الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للفرد في قطاع غزة
 1715دوالرا في عام  – 2013وھو أقل من نصفه في الضفة الغربية .وفي الربع الثاني من عام
 ،2014وبعد زيادة بنسبة  %17في سنة واحدة ،بلغ معدل البطالة في ھذا الربع  -%45.1وھو أعلى
معدل ربع سنوي منذ عام  32.2008وكما ھو الحال في الفترات السابقة ،كان أولئك الذين تتراوح
أعمارھم بين  15و  29سنة ،وكذلك النساء ،أكبر المتضررين ،حيث بلغت معدالت البطالة في صفوف
ھاتين الفئتين  %63.3و  ،%60.8على التوالي .مع ذلك ،فغن العاملية أنفسھم كانوا يعانون أيضا من
ظروف صعبة ،مثل محدودية األمن الوظيفي )كالعمل الموسمي أو المؤقت ،والعمل بدون عقد( ،فضال
عن انخفاض األجور الحقيقية .ووصلت نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص الذين تقل رواتبھم عن
الحد األدنى لألجور مستوى مرتفعا بلغ  .%70.4في ظل ھذه الظروف االقتصادية الصعبة ،بلغت
نسبة الفلسطينيين من سكان القطاع الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي %57في عام  ،2013كما
أفادت  %74من األسر أنھا تتلقى نوعا من المساعدة 33.وتشير األدلة النوعية إلى أن ھذه المستويات
المرتفعة النعدام األمن الغذائي قد شھدت مزيدا من االرتفاع بسبب الصراع ،جراء النزوح وتضاؤل
اإلمكانيات االقتصادية للحصول على الغذاء .ورغم أن العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة فقدوا
مصادر دخلھم وسبل عيشھم ،إال أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل حاد 34.لذا يتطلب األمر توسيع
نطاق خدمات الحماية االجتماعية لتلبية االحتياجات الحالية ،بيد أنھا يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا
وثيقا بالدعم االجتماعي ،من أجل تالفي زيادة االعتماد على المعونات المقدمة لألسر 35.ويمكن أن توفر
جھود إعادة اإلعمار واالنعاش في قطاع غزة فرصة لمعالجة القضايا المتعلقة بسبل العيش ،وفي ھذا
المجال سيكون من الضروري تمكين القطاع الخاص.
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خامسا :الضفة الغربية
36

 1-5الضفة الغربية – الوضع على األرض
 .22شھدت األوضاع على األرض في الضفة الغربية تدھورا خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،على الرغم
من أن األحداث في قطاع غزة طغت عليھا إلى حد كبير ، ،حيث سُجّ ل ارتفاع في معدالت العنف،
إضافة إلى عدة تطورات مثيرة للقلق .فقد شھدت الفترة التي يغطيھا التقرير استمرارا في التوسع
االستيطاني بوتيرة خطيرة ،و "إضفاء للطابع القانوني" بأثر رجعي على إحدى البؤر االستيطانية،
وإقامة لمستوطنة جديدة في مدينة الخليل ،والمصادقة على مخططات لبناء مدرسة دينية يھودية في
المركز التجاري في القدس الشرقية ،واإلعالن عن مخططين لمصادرة ما مجموعه  5,000دونم من
األراضي الفلسطينية قرب بيت لحم ،ما يھدد بتمھيد الطريق لمزيد من االستيطان 37.وفي عام 2013
فاق عدد المشاريع االستيطانية الجديدة في الضفة الغربية ،باستثناء القدس الشرقية ،ضعف عددھا في
عام  ،2012وكان األعلى مستوى منذ عام  ،2000رغم أن البيانات المتاحة حتى حزيران تشير إلى
انخفاض عدد المشاريع الجديدة في  38.2014كما تم اإلعالن عن مخططات لمزيد من التوسع
االستيطاني يشمل مستوطنات في القدس الشرقية وعمق الضفة الغربية .وتجدر اإلشارة إلى أن استمرار
مصادرة األراضي واالستيطان ،حتى في داخل القدس الشرقية المحتلة ،يعتبر غير قانوني بموجب
القانون الدولي ،وال يمكن أن يتوافق مع ھدف تحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض .وفي أيار
 ،2014بدأت السلطات اإلسرائيلية بھدم مبان في البؤرة االستيطانية غير القانونية المسمّاة )معاليه
رحبعام( بالقرب من بيت لحم بعد محاوالت فاشلة إلخالئھا طوعا.
 .23يتسم الوضع في مختلف أنحاء الضفة الغربية بالتوتر ،حيث سُجّ ل حدوث عدد كبير من المواجھات.
وقد تجسّد تصاعد العنف في الضفة الغربية في عدد من االتجاھات ،منھا :تزايد االشتباكات بين قوات
األمن اإلسرائيلية والفلسطينيين ،خاصة داخل مخيمات الالجئين وحولھا ،وقيام الفلسطينيين برشق
اإلسرائيليين بالحجارة والزجاجات الحارقة ،وقيام المستوطنين باعتداءات ضد الفلسطينيين ،وممتلكاتھم،
وحتى أمكانھم الدينية ،في إطار ما يسمى باعتداءات "دفع الثمن" 39.لقد شھد عام  2013أعلى عدد من
القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام  .2009مع ذلك ،جاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا
وأصيبوا في الضفة على يد القوات اإلسرائيلية حتى ھذه اللحظة من عام  2014مجموع القتلى
والمصابين في عام  40.2013ففي الفترة من حزيران إلى آب  2014جرت في الضفة الغربية
اشتباكات واسعة ،قتل خاللھا  27فلسطينيا 41.وقد شھدت السنوات األخيرة أيضا تزايدا ملحوظا في
عنف المستوطنين ،ما يقوض األمن المادي للفلسطينيين وسبل عيشھم .ورغم الجھود اإلسرائيلية
لتضييق الخناق على عصابات "دفع الثمن" ،سُجّ ل أثناء الفترة المشمولة بالتقرير أكثر من  360اعتداء
قام بھا مستوطنون ضد الفلسطينيين ،ونجم عنھا وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات 42.فقد أصيب
في ھذه الحوادث ما مجموعه  155فلسطينيا ،وتم اقتالع أو قطع آالف األشجار 43.وعالوة على ذلك،
أصيب أيضا  125فلسطينيا على يد القوات اإلسرائيلية في سياق أحداث متصلة بمستوطنين .وخالل

15
Non-official translation

ھذه الفترة ،تم تسجيل أكثر من  100حالة عنف فلسطيني ضد إسرائيليين ،أسفرت عن ضحايا أو
44
أضرار بالممتلكات ،حيث أدت إلى مقتل  7إسرائيليين وجرح .75
 .24خالل الفترة المشمولة بالتقرير ھدمت السلطات اإلسرائيلية في الضفة الغربية مئات المباني التي يملكھا
فلسطينيون ) 559في المنطقة )ج( و  62في القدس الشرقية( ،بدعوى أنھا غير حاصلة على تراخيص
بناء إسرائيلية ،باإلضافة إلى ثمانية مبان في المنطقتين )أ( و )ب( 45.ونتيجة لذلك ،تم تشريد أكثر من
 1,000شخص في المنطقة )ج( والقدس الشرقية ،أكثر من نصفھم من األطفال 46.وقد شھدت منطقة
غور األردن ارتفاعا كبيرا في عمليات الھدم والتشريد ،ففي الفترة المشمولة بالتقرير نفذت حوالي
 %60من عمليات الھدم والتھجير في تجمعات فلسطينية مقيمة ھناك .ويعتبر وضع التجمعات البدوية
والرعوية المقيمة في التالل الواقعة إلى الشرق من القدس مثار قلق خاص .فمنذ حزيران ،2013
صدرت ضد أكثر من  100مبنى سكني في تسعة من ھذه التجمعات أوامر ھدم أو أوامر بوقف العمل،
ومنذ بداية عام  ،2014تم تسجيل  14حادثة ھدم .وعالوة على ذلك ،قامت وحدة تنسيق أعمال
الحكومة في المناطق ) (COGATبتقديم مخطط إلى لجنة في الكنيست في نيسان  ،2014لنقل
تجمعات بدوية تقيم في مواقع حساسة من المنطقة )ج( إلى ثالثة مواقع مركزية.
2-5

الضفة الغربية  -الحركة والوصول إلى األماكن

 .25تقوم إسرائيل ،بدعوى مخاوفھا األمنية ،باالستمرار في بناء الجدار الفاصل ،على الرغم من الفتوى
التي أصدرتھا محكمة العدل الدولية قبل عشر سنوات ،والتي تقرّ بأن تلك المقاطع من الجدار التي
تتوغل بداخل الضفة الغربية ،بما فيھا القدس الشرقية ،إلى جانب نظام البوابات والتصاريح المرتبط بھا،
يشكل انتھاكا اللتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي 47.وقد أكملت إسرائيل في نھاية عام 2013
بناء حوالي  %62من الجدار ،وكانت  %10ال تزال قيد اإلنشاء .ويتسبب ھذا الجدار في تقسيم عدد
من التجمعات فلسطينية ،وتطويق بعضھا ،وعزل أخرى عن محيطھا ،فضال عن أنه يفصل القدس
الشرقية عن بقية الضفة الغربية .ورغم إجراء بعض التعديالت في مسار الجدار في السنوات األخيرة،
ما أدى إلى إعادة ربط بعض التجمعات مع بقية الضفة الغربية ،إال أن ھذا الجدار ال يزال يؤثر على
سبل العيش لنحو  150تجمعا تمتلك أراض واقعة خلفه ،وعلى الوصول إلى الخدمات األساسية لنحو
 11,000فلسطيني )من خارج القدس الشرقية( يقيمون في مناطق محصورة بين الخط األخضر
والجدار )"المنطقة الحدودية"( 48.وقد شھدت السنوات القليلة الماضية تخفيفا تدريجيا للقيود التي
تفرضھا إسرائيل على تنقل الفلسطينيين بين المدن الرئيسة والقرى في الضفة الغربية ،باستثناء القدس
الشرقية ،ما حسًن من وصول الناس إلى الخدمات وسبل العيش .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير لم
تحدث أية تغييرات ھامة ،فيما عدا التشديد المؤقت للقيود المفروضة على التنقل خالل عمليات التفتيش
واالعتقال في حزيران وتموز )مثال على الدخول إلى الخليل والخروج منھا ،وعلى الدخول إلى القدس(.
كما أن الوصول إلى القدس الشرقية من بقية مناطق الضفة الغربية ال يزال مقيدا بسبب الجدار،
ومنظومة نقاط التفتيش ،والحواجز التي تغلق الطرق ،ونظام التصاريح.
 3-5الضفة الغربية – المنطقة )ج(
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 .26تشكل المنطقة )ج( أكثر من  %60من مساحة الضفة الغربية ،وھي الجزء الوحيد الم ّتصل فيھا .لذا
تحظى ھذه المنطقة بأھمية أساسية فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية العامة ،بما في ذلك شبكات
المواصالت والمياه والكھرباء ،ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ،ومكبات النفايات .وبما أن
العديد من المدن والبلدات قد نمت ،بفعل التوسع الديموغرافي وحده ،بما يتجاوز الحدود المخصصة لھا
حسب اتفاق أوسلو ،فإن التطوير اإلضافي حتى لمواقع داخل المنطقتين )أ( و )ب( يعتمد أيضا على
إمكانية الوصول إلى المنطقة )ج( .يذكر أن المجتمعات المحلية في المنطقة )ج( تمثل بعض أكثر
49
التجمعات السكانية ضعفا في الضفة الغربية ،من حيث االحتياجات اإلنسانية.
 .27في تقديرات أصدرھا حديثا ،أفاد البنك الدولي أنه إذا تم رفع القيود الحالية المفروضة على االستثمار
في المنطقة )ج( ،وعلى وصول الفلسطينيين إليھا وتنقلھم بداخلھا ،فسوف تصل القيمة المضافة المحتملة
من النشاط االقتصادي في القطاعات الرئيسة إلى ما ال يقل عن  2.2مليار دوالر أمريكي في السنة،
)أي ما يعادل  %23من الناتج المحلي اإلجمالي للعام  50.(2011وإذا ما أُخذت في الحسبان الفوائد
غير المباشرة إلزالة القيود المفروضة في المنطقة )ج( )مثل اآلثار غير المباشرة على قطاعات
أخرى( ،يتوقع البنك الدولي أن يصل إجمالي القيمة المضافة المحتملة من رفع القيود الحالية إلى حوالي
 3.4مليار دوالر )ما يعادل  %35من الناتج المحلي اإلجمالي للعام  .(2011وبالنسبة للسلطة
الفلسطينية ،سيترجم ھذا إلى عائدات ضريبية إضافية بحوالي  0.8مليار دوالر في السنة ،وسيؤدي إلى
خفض العجز المالي بمقدار النصف )مع افتراض بقاء معدالت تحصيل الضرائب والنفقات ثابتة( .كما
ستطال الفائدة سوق العمل ،إذ يحتمل حدوث زيادة في العمالة بنسبة  .%35وبالنظر إلى أن احتماالت
انتشار الفقر وانعدام األمن الغذائي تكون أعلى في صفوف العاطلين عن العمل ،فعلى األرجح أن يحدث
انخفاض في مستويات الفقر وانعدام األمن الغذائي ،وبالتالي تعم الفائدة الفئات األكثر ضعفا 51.ويعتبر
الوصول الفعال إلى األراضي والموارد األخرى )مثل المحاجر( في المنطقة )ج( ،التي تنفذ إليھا
إسرائيل وتستغلھا ،أمرا أساسيا ليس لتنمية المجتمعات المحلية في المنطقة )ج( فحسب ،وإنما أيضا
لتنمية المجتمعات الفلسطينية المجاورة واالقتصاد الفلسطيني ككل .وتجدر اإلشارة إلى أن القطاع
الخاص الفلسطيني قد أثبت أنه قادر على تلبية االحتياجات الفلسطينية ،مثال من خالل تنفيذه لمشروع
اإلسكان الواسع النطاق )روابي( .مع ذلك ،سيتم ردع ھذا القطاع عن ضخ المزيد من االستثمارات في
حال بقيت فرص الوصول إلى المنطقة )ج( محدودة وال يمكن التنبؤ بھا ،وعملية منح التصاريح بطيئة،
52
كما ھي عليه اآلن.
 .28يتسبب نظام التنظيم والتقسيم إلى مناطق الذي تطبقه السلطات اإلسرائيلية ،إلى جانب نقص التنظيم
لصالح المجتمعات المحلية الفلسطينية وبالتعاون معھا ،في جعل الحصول على تراخيص البناء أمرا شبه
مستحيل بالنسبة لغالبية السكان الفلسطينيين في المنطقة )ج( ،مما يضطرھم للبناء بدون ترخيص .ومنذ
عام  ،1988أصدرت السلطات اإلسرائيلية نحو  12,500أمر ھدم ووقف العمل بحق مبان يمتلكھا
فلسطينيون في المنطقة )ج( وحدھا ،ما يكشف عجز نظام التخطيط الحالي عن تلبية االحتياجات
الفلسطينية .وقد لوحظ تقدم محدود في عملية دراسة واعتماد حوالي  90مخططا ھيكليا ،استنادا إلى
احتياجات مجتمعات محلية فلسطينية ،قُدمت حتى اللحظة إلى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ،وبعضھا مقدم
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منذ عام  53.2010مع ذلك ،يجري ھذا التقدم بوتيرة بطيئة جدا ،وال يزال غير كاف لتحويل ھذا النھج
إلى آلية فعالة ،تلبي االحتياجات اإلنمائية المعلقة منذ فترة طويلة لنحو  150مجتمعا محليا في المنطقة
)ج( .لذا فإن قيام اإلدارة المدنية اإلسرائيلية باعتماد ھذه المخططات يعد أمر ضروريا لتلبية متطلبات
النمو الديمغرافي واالقتصادي لھذه المجتمعات ،ولجذب االستثمارات الالزمة للتنمية.
 .29تعتبر صياغة المخططات المستندة إلى احتياجات المجتمعات المحلية ،جزءا ال يتجزأ من جھود التنظيم
الفلسطيني المتآزرة ،التي تتضمن المخطط الوطني المكاني والمخططات اإلقليمية .وقد أصبحت ھناك
حاجة ملحة متزايدة للتقدم عبر ھذا النھج المتعدد المستويات للتخطيط من أجل ضمان إيجاد خطة
مترابطة للتنمية ،تشمل جميع التجمعات السكانية الفلسطينية والموارد االقتصادية ،وتفسح المجال
لالستثمار األمثل.
 .30من شأن مخططات مستندة إلى احتياجات المجتمعات المحلية ،تمنحھا السلطات اإلسرائيلية طابعا
رسميا وتوافق عليھا ،أن تمثل األداة األكثر فعالية للفلسطينيين للحصول على تراخيص للبناء في
المنطقة )ج( .فبدون حصولھا على تراخيص بناء إسرائيلية ستكون المنشآت التي يتم بناؤھا عرضة
للھدم ،ما يؤدي إلى تشريد المزيد من الناس .وتؤدي الممارسة المستمرة لسياسة ھدم المباني الفلسطينية
غير الحاصلة على تراخيص بناء إسرائيلية ،إلى تسليط الضوء على ضرورة أن تقوم اإلدارة المدنية
اإلسرائيلية بتوفير نظام تخطيط وتنظيم قادر على االستجابة بفعالية ،الحتياجات التنمية الحالية
والمستقبلية دونما تمييز .ويجب أيضا أن يتبع اعتماد المخططات نقل صالحيات الترخيص ضمن
المنطقة التي تغطيھا المخططات المعتمدة من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية إلى المجالس البلدية /القروية
ذات العالقة.
 .31مساھمة منھا في تلبية االحتياجات الملحة للتنمية ،تواصل األمم المتحدة دعم بناء وتوسيع  15مدرسة
ومراكزا صحيا في المنطقة )ج( ،تبلغ قيمتھا نحو  5ماليين دوالر .وتأتي ھذه المجموعة من المشاريع
عقب مجموعة سابقة شملت  18مدرسة ومركزا صحيا ،بلغت قيمتھا نحو  6ماليين دوالر ،وأصبحت
اآلن جاھزة باستثناء مدرستين .ووفق ما تم االتفاق عليه مع الحكومة اإلسرائيلية ،فقد أصدرت اإلدارة
المدنية اإلسرائيلية تصاريح البناء الالزمة لھذه المشاريع خالل  6-4أشھر .وفي تقريرھا األخير المقدم
إلى لجنة االرتباط الخاصة ،أكدت األمم المتحدة على أن ھذه العملية وفرت اإلمكانية للعمل على نحو
فعال في المنطقة )ج( .فقد جاء في التقرير السابق" :نحث جميع الجھات العاملة في مجال التنمية ،عامة
أو خاصة ،دولية أو محلية ،على الرجوع إلى ھذه العملية والجداول الزمنية التي تم تحقيقھا عند سعيھا
لتنفيذ تدخالت إنمائية في مجال البناء في المنطقة )ج(" .لكن لألسف ،منذ نشر ذلك التقرير ،فشلت
حزمة من المشاريع الزراعية ،تبلغ قيمتھا نحو  5ماليين دوالر ،ومن المفترض أن تقوم األمم المتحدة
بتنفيذھا بتمويل من الحكومة البريطانية /الوكالة البريطانية للتنمية الدولية ) (DFIDوالحكومة
الھولندية ،في التقدم وفق الجداول الزمنية المحددة 54.من ھنا ،تواصل األمم المتحدة حثھا حكومة
إسرائيل ،ليس فقط على الموافقة على تلك المشاريع ،وإنما أيضا على ضمان تلبية احتياجات المجتمعات
المحلية الفلسطينية في المنطقة )ج(.
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 .32توسعت العديد من المدن والبلدات الفلسطينية ،بفعل النمو السكاني ،متجاوزة الحدود المرسومة لھا منذ
حقبة أوسلو .ونظرا إلى تناقص الحيز المادي المتاح ،فسوف يصبح امتداد المراكز الحضرية إلى محيط
المنطقة )ج( أمرا حتميا على نحو متزايد ،وذلك بھدف تطوير المرافق العامة والمساحات االقتصادية
الالزمة لھذه المدن والبلدات .وفي ھذا الصدد ،تسعى األمم المتحدة إلى مساعدة بعض المراكز
الحضرية ذات الحيز المادي المحدود ،من أجل تحسين األشغال العامة ،مثل التخلص من النفايات،
والصناعات الصغيرة ،التي يتطلب األمر إقامتھا في الضواحي المحيطة بھذه المدن ،أو نقلھا من المواقع
غير المناسبة داخل المدن إلى ھذه الضواحي ،حيث يمكن ضمان الوصول إليھا وإدارتھا بشكل أفضل.
وستعمل األمم المتحدة مع حكومة إسرائيل على متابعة العمل وفق ھذا النھج.
 4-5الضفة الغربية – القدس الشرقية
 .33تعتبر القدس الشرقية محط التركيز التقليدي للحياة السياسية والتجارية والدينية والثقافية الفلسطينية،
فضال عن كونھا مركزا للخدمات األساسية .مع ذلك ،يجري فصل ھذه المدينة بوتيرة متصاعدة عن بقية
األراضي الفلسطينية المحتلة بفعل الجدار ،والتوسع االستيطاني اإلسرائيلي ،والقيود المفروضة على
حركة الفلسطينيين .كما أن السياسات التي تطبقھا السلطات اإلسرائيلية في القدس الشرقية تؤثر سلبا
على اقتصاد المدينة ،وعلى وصول الفلسطينيين إلى الخدمات ،وقدرتھم على تخطيط وتطوير مجتمعاتھم
المحلية.
 .34يعانى اقتصاد القدس الشرقية بشكل كبير من اإلجراءات اإلسرائيلية ،بما في ذلك الجدار ونظام
التصاريح ،التي تحد من إمكانيات وصول وتنقل البضائع والناس )مثل المستھلكين والتجار
والمستثمرين( الضرورية الزدھار أي اقتصاد ،ما أدى إلى فصل اقتصاد المدينة تدريجيا عن االقتصاد
الفلسطيني األوسع 55.ورغم أن اقتصاد القدس الشرقية يتمتع بروابط مع االقتصادين اإلسرائيلي
والفلسطيني ،إال أنه ال يندمج في أي منھما بشكل حقيقي ،وھي حالة تورثه ركودا دائما 56.فمشاركة
الفلسطينيين في القدس الشرقية في القوى العاملة منخفضة بشكل بارز  -بمعدل  %40في الفترة
 2012-2010في أوساط الذين أعمارھم  20فأكثر 57.وقد كشفت دراسة أجريت في عام 2013
للمشاريع التجارية الصغيرة في وسط القدس الشرقية أن أصحاب المشاريع التجارية بحاجة ماسة إلى
جمعية محلية تساھم في تعزيز النشاط التجاري بطريقة متناسقة من خالل توفير اإلرشاد ،وتبادل
المعلومات ،والتشبيك ،و خدمات تنمية القدرات 58.وفي ھذا السياق ،وتمشيا مع االلتزامات اإلسرائيلية
بموجب خارطة الطريق بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية ،فسوف تشكل إعادة فتح الغرفة التجارية في
المدينة التي أغلقتھا السلطات اإلسرائيلية منذ عام  2001خطوة مھمة لتنشيط القطاع الخاص ،وتعزيز
النشاط االقتصادي ،ومعالجة انخفاض مستويات المشاركة في القوى العاملة ،وارتفاع مستويات الفقر
59
التي تمسّ بالفلسطينيين في المدينة.
 .35إن ما نسبته  %10من أسرّ ة مستشفيات األراضي الفلسطينية المحتلة ،موجود في المستشفيات
الفلسطينية الست الموجودة في القدس الشرقية ،وتخدم السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية ،بما فيھا
القدس الشرقية ،وكذلك سكان قطاع غزة 60.وتقدم ھذه المستشفيات خدمات وعالجات تشمل العالج
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اإلشعاعي والعالج الكيميائي الخاص بمرضى السرطان ،الذي ال يتوفر في أي مكان آخر من األراضي
الفلسطينية المحتلة .ويقتصر الدخول إلى القدس على المرضى المحولين من بقية مناطق الضفة الغربية،
الذين يحتاجون إلى الحصول على تصاريح إسرائيلية لدخول المدينة ،وعلى المرضى القادمين من قطاع
غزة ،الذين يحتاجون إلى تصاريح للخروج عبر معبر إيريز) 61.يتم تناول قضية اإلحاالت المرضية
من قطاع غزة بمزيد من التفصيل في الفقرة  50أدناه( .ومع ذلك ،فإن عدد اإلحاالت إلى مستشفيات
القدس الشرقية آخذ في االزدياد 62.وفي الوقت نفسه ،تواجه ھذه المستشفيات مشاكل كبيرة في التدفقات
النقدية ،وذلك يعود في جزء منه إلى الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية لقاء الحصول على عناية
متخصصة بالمرضى .ويتسبب ھذا الوضع المالي في تأخير دفع مستحقات الموظفين والموردين .وفي
تموز  ،2014قدم االتحاد األوروبي مبلغ  13مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية لتغطية التكاليف
غير المدفوعة إلحاالت المرضى التي تم تحويلھا من خالل وزارة الصحة الفلسطينية .ونظرا لدورھا
الحاسم في توفير الخدمات الصحية للشعب الفلسطيني ،فإن البلدان المانحة مدعوة إلى النظر في دعم
مقدمي ھذه الخدمات الصحية الھامة باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية.
 .36ال تتجاوز نسبة األراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في القدس الشرقية  %13من أراضي المدينة،
وقد أصبح جزء كبير منھا مبنيا بالفعل ،ما أدى إلى ارتفاع كثافة السكن 63.كما تتسبب مصادرة
األراضي الفلسطينية في القدس الشرقية في إعاقة تواصل األحياء الفلسطينية ،وفي الحد من قدرتھا على
استيعاب سكانھا ،ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة السكنية القائمة .لذا من الضروري أن تقوم السلطات
اإلسرائيلية بإيالء االھتمام الالزم لمبادرات التخطيط المجتمعي الفلسطينية من أجل إنشاء إطار إنمائي
لتلبية االحتياجات السكنية واالجتماعية واالقتصادية الفلسطينية التي ال تزال معلّقة ،وصوال إلى تحسين
الظروف المعيشية لعشرات اآلالف من المقدسيين .فمن شان ھذه المخططات أن تمكن الفلسطينيين من
الحصول على تراخيص بناء ،وأن تتيح "إضفاء الطابع الرسمي" على المنازل التي بنيت بدون
تراخيص إسرائيلية ،وبالتالي ستساھم في منع ھدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتھم ،وما يترتب على ذلك
من نزوح ،خاصة أن ما ال يقل عن  %33من المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية تفتقر إلى
تراخيص بناء إسرائيلية ،مما يضع أكثر من  90,000من السكان في دائرة الخطر بأن يتم إخالؤھم
وھدم منازلھم وتشريدھم ،ومما يشدد على الحاجة الملحة إلى دعم مبادرات التخطيط المجتمعي
64
الفلسطينية.
 .37ھناك استمرار للتوتر والعنف في الحرم الشريف /جبل الھيكل بين المصلين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وبدعوى مخاوفھا األمنية ،عززت إسرائيل القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين إلى القدس،
وأسفرت االشتباكات بين المصلين وقوات األمن اإلسرائيلية عن جرح واعتقال عشرات الفلسطينيين.
باإلضافة إلى ذلك ،أدت محاوالت جماعات يمينية إسرائيلية ممارسة طقوس دينية في الحرم الشريف/
جبل الھيكل إلى تفاقم التوتر .إزاء ذلك ،يجب أن تمتنع جميع األطراف عن ممارسة التحريض ،ويجب
احترام حرمة األماكن المقدسة لجميع األديان.

سادسا :قطاع غزة
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 .38أظھرت أسابيع من الصراع بوضوح صارخ ،الحاجة إلى تغيير جوھري – من خالل رفع الحصار
والسماح للفلسطينيين في قطاع غزة بأن يعيشوا حياة طبيعية ،مع ضمان تمتعھم الكامل بحقوقھم
األساسية ،في حين تتم معالجة المخاوف األمنية المشروعة إلسرائيل ،ويتم منح الجھات المانحة الثقة
بأن عملية إعادة اإلعمار ستحظى بالدعم ،وبأن مواد اإلعمار ستستخدم لألغراض المدنية المقصودة.
وقد تم التطرق لألسباب الكامنة وراء الصراع في قرار مجلس األمن رقم  1860،الذي صدر في
أعقاب صراع  ،2009-2008والذي لم يجر تنفيذه لألسف حتى اآلن .علينا اال نترك قطاع غزة في
ظل الظروف التي كانت قائمة قبل التصعيد األخير ،خشية أن تستمرالقيود التي تفرضھا إسرائيل،
متذرعة بمخاوفھا األمنية ،على القطاع  -على خروج ودخول البضائع والناس ،في تغذية عدم
االستقرار ،وتراجع التنمية ،والصراع ،وجعل موجة التصعيد المقبلة مسألة وقت ليس إال .في المقابل،
ينبغي علينا اغتنام ھذه الفرصة ،لتحقيق الھدوء والتغيير التحولي في قطاع غزة .وھذا يعتمد على وجود
آلية تمكن الحكومة من قيادة إعادة إعمار قطاع غزة ،وتمكن القطاع الخاص من التنفيذ .من الضروري
أيضا معالجة قضايا التنمية البنيوية مثل الطاقة والمياه ،وتوفير الخدمات ،وال سيما الصحة والتعليم،
وتفعيل النشاط االقتصادي من خالل التجارة الخارجية .ويجب أن يعالج أي حل مستدام قضايا إعادة
اإلعمار ،والحكم ،واألمن في قطاع غزة ،في سياق عودة سلطة فلسطينية شرعية واحدة إلى القطاع.
وتحقيقا لھذه الغاية ،يتعين على السلطة الفلسطينية إصالح جھاز الخدمة المدنية في سياق إعادة الھيكلة
المؤسساتية ،بما يشمل قطاع األمن .وعلى السلطة الفلسطينية أيضا أن تتولى تدريجيا السيطرة الفعلية
والحصرية على استخدام القوة من خالل نشر قوات األمن الفلسطينية على المعابر الحدودية وفي مختلف
مناطق قطاع غزة .وعند الضرورة ،ستقوم األمم المتحدة ،مستفيدة من وجودھا على األرض ،وبالتعاون
مع شركاء آخرين مثل االتحاد األوروبي ،بدعم حكومة التوافق في تنفيذ ھذه المھام.
 .39ال تزال القضايا الملحة ،المتمثلة بازدواجية الدوائر الحكومية ومشكلة رواتب الموظفين الحكوميين في
قطاع غزة بدون حل ،وتترك تأثيرھا على أداء حكومة التوافق .وينبغي أن يرتبط حل ھذه القضايا ببدء
عملية إصالح شاملة لجھاز الخدمة المدنية ،يُصار من خاللھا ،على المدى المتوسط ،إلى دمج الوزارات
في كل من غزة ورام ﷲ ،وكذلك موظفيھا ،وتحديد العدد الصحيح لھم .وينبغي أن تسترشد ھذه العملية
بالمتطلبات الوظيفية وبالھدف المتمثل بتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات .ومن خالل اعتماد نھج
متسلسل ،ينبغي إعطاء األولوية لتلك الوزارات التي يجب أن تلعب دورا رئيسا في إعادة اإلعمار
والحكم .وتقف األمم المتحدة على أھبة االستعداد لدعم ھكذا مبادرة.
 .40وصلت الخسائر البشرية للتصعيد األخير في قطاع غزة مستوى مروعا .فقد قتل أكثر من 2,100
فلسطيني معظمھم من المدنيين 65.كما قُتل أيضا في الجانب اإلسرائيلي ستة وستون جنديا ،فضال عن
ستة مدنيين .ومع تأجج الصراع ،نزح ما يربو على ربع سكان قطاع غزة ،حوالي  500,000شخص،
إلى مناطق أخرى داخل القطاع ،ولجأوا إلى مراكز إيواء تابعة لألونروا والحكومة ،ومراكز إيواء غير
رسمية ،وإلى منازل عائالت أخرى 66.من ناحية أخرى ،تعطلت الحياة في العديد من المدن والبلدات
اإلسرائيلية بفعل آالف الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة خالل الحرب ،ما ألحق أضرارا بالمنازل
والبنية التحتية المدنية .بيد أن الضرر والدمار الذي وقع في قطاع غزة وطال الوحدات السكنية،
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والمرافق التعليمية والصحية ،ومواقع التراث الثقافي ،وغيرھا من مكونات البنية التحتية االجتماعية
واالقتصادية ،قد سجل مستويات غير مسبوقة – إذ سيستغرق األمر سنوات إلصالح وإعادة بناء ما
ُدمّر .وسوف يتسبب التلوث بمخلفات الحرب غير المنفجرة ،إلى جانب ما يقرب من  1.5مليون طن
من األنقاض الناتجة عن قصف المباني ،في تعقيد جھود اإلغاثة واإلنعاش 67.تجدر اإلشارة إلى أن
الكثير مما ُدمّر بعد جوالت النزاع السابقة ،بما فيھا عملية "الرصاص المصبوب" في ،2009-2008
لم يتم إصالحه أو إعادة بنائه ،وما أدت إليه عملية "الجرف الصامد" ھو زيادة تفاقم االحتياجات بسبب
التدمير الذي خلّفته ،ومما يزيد الطين بله ما يشھده قطاع غزة من نمو سريع في عدد السكان.
 .41كان قطاع غزة يعاني ،حتى قبل اندالع الصراع ،من نقص في منظومة الھياكل المادية الخاصة بالحياة
المدنية .فكان ھناك ،على سبيل المثال ،عجز بمقدار  71,000وحدة سكنية و  250مدرسة .يذكر أن
إسرائيل أعادت فرض القيود على استيراد مواد البناء في تشرين األول  2013بعد اكتشاف الجيش
اإلسرائيلي نفقا بطول ميل يصل بين قطاع غزة وإسرائيل وتم بناؤه بألواح من الخرسانة 68.في أعقاب
ھذه الحادثة ،تم تعليق جميع مشاريع البناء تقريبا ،بما في ذلك مشاريع األمم المتحدة  -رغم أن المواد
المستوردة تحت رعاية األمم المتحدة لم يتم استخدامھا إال ألغراض مدنية .وفي وقت الحق ،استؤنفت
جميع مشاريع األمم المتحدة المعتمدة سابقا ،باستثناء مشاريع تبلغ قيمتھا  11.6مليون دوالر .وما تزال
مجموعة أخرى من المشاريع الجديدة لألمم المتحدة بقيمة  105مليون دوالر تنتظر موافقة السلطات
اإلسرائيلية .وتشير التقديرات األولية للدمار الذي خلفته الحرب أن  26مدرسة دمرت بالكامل ،بينما
تضررت  223مدرسة و  11مرفقا من مرافق مؤسسات التعليم العالي ،كما أصيب  75مستشفى
وعيادة ومركزا صحيا بأضرار .باإلضافة إلى ذلك ،طال القصف  %13من المساكن ،حيث ُدمرت
 18,000وحدة سكنية بالكامل أو تضررت بشدة ،وتضررت  14،000جزئيا .ومع أن ھناك حاجة
إليجاد حلول سكنية مؤقتة لمشكلة المشردين داخليا الذين فقدوا منازلھم ،والذين يقدر عددھم بأكثر من
69
 ،108,000تبقى األولوية الرئيسة على المدى الطويل إلعادة اإلعمار.
 .42خالل الحرب اكتشف الجيش اإلسرائيلي ودمّر شبكة واسعة من األنفاق التي تمتد من قطاع غزة إلى
عدة نقاط داخل إسرائيل ،والتي كانت حماس قد بنتھا باستخدام المواد المھربة إلى قطاع غزة .لكن لم
ي ّدع أي طرف أن المواد التي تم استيرادھا تحت رعاية األمم المتحدة قد تم استخدامھا ألي غرض سوى
األغراض المدنية ،وليس ھناك أي دليل يثبت عكس ذلك .وال بد من القول أن قيام حماس بتسخير جھود
وموارد لبناء ھذه الشبكة من األنفاق بغية شن ھجمات ضد إسرائيل أمر غير مقبول.
 .43إزاء الحجم الھائل لألضرار المدنية في قطاع غزة ،يتطلب األمر اآلن إيجاد آلية جديدة الستيراد مواد
البناء "ذات االستخدام المزدوج" ،مثل حصى البناء وحديد التسليح واإلسمنت ،عبر المعابر القانونية.
وتعمل األمم المتحدة مع جميع األطراف على إيجاد طريقة للتوصل إلى ھذه اآللية ،التي تسمح بالعمل
على نطاق واسع ،بما في ذلك أعمال تنفذ من خالل الحكومة الفلسطينية ،وتمكن القطاع الخاص من
المشاركة ،مع توفير ضمانات للحكومة اإلسرائيلية والجھات المانحة بأن المواد تستخدم ألغراض مدنية.
وتأمل األمم المتحدة أن يتم إبرام ذلك االتفاق على وجه السرعة وقبل التئام لجنة االرتباط الخاصة
) (AHLCبوقت طويل .فمن الضروري أن يبدأ العمل على نطاق واسع في ظل ھذا الترتيب الجديد،
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الذي يبدأ بالموافقة على تنفيذ برنامج يتضمن مشاريع تتجاوز قيمتھا  105ماليين دوالر ،ما يمثل بادرة
أولى على حسن النية ،ويمھد الطريق للموافقة على برنامج ثان مبين في "خطة األمم المتحدة لدعم
التحول في قطاع غزة".
 .44كانت إمدادات الكھرباء في قطاع غزة قبل الحرب أقل بكثير من المطلوب ،إذ لم تجري تلبية سوى
 %46من الطلب المقدر 70.وقد تضررت شبكة الكھرباء بشدة خالل الحرب .،وتم قصف محطة
كھرباء غزة  -الوحيدة في قطاع غزة -التي كانت توفر حوالي ثلث الطاقة الكھربائية للقطاع ،حيث
أصيبت بأضرار بالغة ،وال تزال معطلة .ورغم أن الخطوط المغذية القادمة من إسرائيل أعيد تأھيلھا،
إال أن األضرار التي لحقت بالشبكة ال تزال بانتظار اإلصالح ،في إطار برنامج لألعمال الفورية
والضرورية .ويترك نقص الكھرباء آثارا سلبية واسعة على رفاه الناس وعلى االقتصاد ،حيث يمسّ
بتشغيل مضخات المياه ،ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي ،ومحطات معالجة المياه العادمة،
ومحطات تحلية المياه ،والخدمات الصحية ،والمدارس ،والقطاع الخاص ،واألسر .وقد ظھرت في
الفترة األخيرة تقديرات محدثة الحتياجات قطاع غزة من الكھرباء تفيد أن ھذه االحتياجات ستواصل
صعودھا لتبلغ  850ميغاوات بحلول عام  ،2020وذلك استنادا إلى النشاط االقتصادي "الطبيعي"،
الذي مع ذلك يتعذر تحقيقه حاليا ،وإلى تشغيل المرافق األساسية ،بما في ذلك محطات معالجة المياه
ومحطات التحلية .وبالنظر إلى ما ھو أبعد من إصالح األضرار التي ألحقتھا الحرب بشبكة الكھرباء،
فإن ھذا الوضع يسلط الضوء على الحاجة إلى نھج شامل ،يفضي إلى حل بنيوي مستدام لمشاكل الطاقة
الحالية في قطاع غزة ،ويلبي االحتياجات المستقبلية) .لمزيد من التفاصيل حول مشكلة الطاقة والحلول
المؤقتة والبنيوية لھا انظر الملحق )أ((.
 .45ھناك نقص كبير في المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة ،في ظل اعتماد إمدادات المياه إلى حد كبير
على الخزان الجوفي .وقد أدى االستخراج الجائر إلى زيادة تسرب المياه المالحة وانخفاض جودة المياه،
في حين يؤدي التلوث بمياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مزيد من التدھور ،مع احتمال أن تتعدى
عواقب ذلك حدود قطاع غزة .وھناك كميات محدودة من المياه يتم استيرادھا من إسرائيل ،ويتم
الحصول عليھا من مرافق صغيرة لتحلية المياه المالحة ،علما بأن الوسيلة الثانية تؤدي إلى زيادة التأثير
السلبي على المياه الجوفية .وقد تم ربط تدني نوعية المياه بظھور نسبة عالية من األمراض المتصلة
بالمياه بين السكان 71.وتكشف التقديرات األولية عن مدى الضرر الذي ألحقته الحرب بشبكات المياه
والصرف الصحي ،والذي شمل 15 :بئرا للمياه ،و  11خزانا عاما للمياه ،و  7محطات تحلية ،و
12محطة لضخ مياه الصرف الصحي ،و  4محطات لمعالجة المياه العادمة ،و 17.5كم من شبكات
المياه ،و 10.3كم من شبكات الصرف الصحي ،إضافة إلى عدد كبير من السيارات والشاحنات
والحفارات المملوكة لسلطة المياه الفلسطينية .ومن المتوقع أن تزداد االحتياجات المائية السنوية في
قطاع غزة مستقبال مع تزايد النمو السكاني ،وذلك من  200مليون متر مكعب في  2013إلى 270
مليون متر مكعب في  72.2020ومع أن إصالح األضرار التي لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي
يعتبر أولوية لخدمة الصالح العام للسكان في قطاع غزة ،إال أن ھناك حاجة لتبني نھج شامل لمعالجة
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القضايا البنيوية ،وتلبية االحتياجات المائية المستقبلية بطريقة مستدامة) .لمزيد من التفاصيل حول مشكلة
المياه والحلول المؤقتة والبنيوية لھا انظر الملحق )أ((.
 .46أدى الحصار والقيود المفروضة في قطاع غزة ،حتى قبل الحرب األخيرة ،على الواردات والصادرات
والمبيعات إلى الضفة الغربية ،إلى إضعاف القطاع الخاص والحد بشدة من فرص كسب العيش.
وتشير التقديرات األولية إلى أن  126منشأة صناعية ،و  1,060مؤسسة تجارية تم تدميرھا خالل
الحرب ،وأن  234منشأة صناعية ،و  4,000مؤسسة ،إضافة إلى المنطقة الصناعية في غزة قد
تضررت جزئيا .كما وقعت أيضا خسائر كبيرة في اآلالت والمعدات ،والبنية التحتية الزراعية ،والثروة
الحيوانية ،والدواجن ،واألراضي الزراعية ،وغيرھا من األصول اإلنتاجية 74.ومع أن إعادة تأھيل البنية
التحتية االقتصادية تعد أولوية تستھدف مساعدة القطاع الخاص في استعادة نشاطه في قطاع غزة ،يبقى
تمكين التجارة الخارجية عامال حاسما في إنجاح اإلنعاش الذي يقوده القطاع الخاص والتنمية المستدامة
طويل األمد القتصاد قطاع غزة .وسوف يؤدي رفع القيود المفروضة على عمليات النقل التجارية من
وإلى الضفة الغربية ،وفتح الباب أمام التجارة مع إسرائيل وغيرھا من الدول ،في وقت تتم فيه معالجة
المخاوف األمنية المشروعة إلسرائيل ،إلى تمكين القطاع الخاص ،خاصة في القطاعات اإلنتاجية مثل
الزراعة والتصنيع ،من استعادة قدرته التنافسية .وتعد القدرة على التجارة مع الخارج أمرا ضروريا
بسبب صغر السوق في قطاع غزة ومحدودية قوتھا الشرائية 75.وقبل األزمة ،كانت الصادرات السلعية
تشكل أقل من  %1من الناتج المحلي اإلجمالي ،وتقتصر على عدد قليل جدا من المواد ،أبرزھا
76
المنتجات الزراعية ،وكانت مدعومة إلى حد كبير بالتمويل األجنبي ،ووجھاتھا التصديرية محدودة.
وفي حين تسمح إسرائيل للبضائع من قطاع غزة بالمرور عبر أراضيھا متوجھة إلى بلدان أخرى ،إال
أنھا ال تسمح ،إال في حاالت استثنائية ،بالتصدير إلى إسرائيل أو نقل السلع إلى الضفة الغربية – اللتين
تعتبرا السوقين التقليديتين والطبيعيتين لقطاع غزة ،وذلك جزئيا بسبب القرب الجغرافي واالندماج
االقتصادي 77.وما زالت ھذه القيود قائمة رغم تبرع الحكومة الھولندية مؤخرا للسلطة الفلسطينية بجھاز
مسح ضوئي أمني ،ليتم تركيبه في معبر كرم أبو سالم التجاري 78.تجدر اإلشارة إلى أنه سُمح استثنائيا
في عام  2013بتصدير شاحنتين من سعف النخيل إلسرائيل ،وبنقل  15شاحنة من البسكويت المحشو
بالتمر ) (date barsلصالح مشروع لألمم المتحدة في الضفة الغربية.
73

 .47يتطلب األمر تخفيف القيود من أجل تحفيز الصناعات األخرى التي تلبي أساسا احتياجات السوق
المحلية ،ويمكنھا أيضا أن تشكل مصدرا ھاما لسبل العيش ،مثل صيد األسماك .فقد شكل صيد األسماك
وما يرتبط به من أعمال ،مصدر رزق آلالف األسر في قطاع غزة ،إال أن ھذا العدد انخفض بشكل حاد
جراء تقليص المساحة المتاحة للصيد منذ عام  79.2000وحاليا ال تسمح إسرائيل بالدخول في البحر
إلى أكثر من ستة أميال بحرية من الشاطئ .لذا من الضروري توسيع نطاق الصيد إلى  12ميال بحريا
حسب ما أعلن في تفاھمات القاھرة )ال يزال ذلك أقل من نطاق الصيد البالغ  20ميال بحريا حسب
اتفاقيات أوسلو( ،وبما يتماشى مع المخاوف األمنية المشروعة إلسرائيل ،من أجل إتاحة المجال
للفلسطينيين لتحسين سبل عيشھم من خالل الوصول إلى مناطق صيد األسماك المنتجة ،والتي تبدأ عند
ثمانية أميال بحرية من الشاطئ.
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 .48شكل الحفاظ على جودة التعليم في قطاع غزة تحديا قبل الحرب األخيرة ،ويعود ذلك جزئيا إلى نقص
المدارس 80.كما عانت الكثير من المدارس القائمة من ضعف البنية التحتية ونقص مرافق المياه
والصرف الصحي والمرافق الصحية 81.ولم يكن التعليم يستجيب بشكل كامل الحتياجات الطالب ،وكان
المعلمون وغيرھم من كادر التعليم يفتقرون في الغالب إلى المؤھالت المطلوبة .وقد أدت الحرب
األخيرة إلى تفاقم ھذه التحديات التي كانت قائمة ما قبل األزمة .فعدد كبير من المرافق التعليمية تم
تدميرھا أو إلحاق الضرر بھا ،ما فاقم النقص في الحيز المدرسي 82.وتم تحويل ما مجموعه 125
مدرسة إلى أماكن إيواء مؤقتة للنازحين ،وسوف تحتاج إلى إعادة تأھيل 83.كما ُسجلت أيضا خسائر
كبيرة في المواد التعليمية ،واألثاث المدرسي ،ومستلزمات الطالب .ويحتاج العديد من الطالب ،مثل
أولئك الذين أصيبوا بإعاقات أو عاھات ،أو الذين تعرضوا لصدمات نفسية ،إلى عناية خاصة .وبسبب
الحرب تم تأجيل بدء العام الدراسي  84.2015/2014وباإلضافة إلى إعادة إعمار وتأھيل المرافق
وبناء المزيد من المدارس لمواكبة النمو السكاني ،فإن تلبية احتياجات اإلنعاش والتنمية طويلة األجل
لقطاع التعليم تتطلب استبدال المواد التعليمية واألثاث والمستلزمات التي فُقدت أو ُدمرت .والستكمال
توفير الدعم النفسي واألنشطة الالصفية للطالب ،يتطلب األمر تنمية قدرات المعلمين على تلبية
85
االحتياجات المتنوعة للطالب ،وتوفير تعليم جيد وجامع ،لھم وإكسابھم مھارات حياتية.
 .49قبل األزمة ،كانت المرافق الصحية في قطاع غزة بحاجة إلى إعادة تأھيل أو تحسين ،ولم تكن
الخدمات الصحية في مستواھا األمثل .وكان القطاع الصحي يعاني منذ فترة طويلة من نقص في الوقود
86
والكھرباء ،فضال عن النقص المتكرر في األدوية والمستھلكات والمعدات الالزمة لرعاية المرضى.
ويتسبب ھذا الوضع في ارتفاع عدد اإلحاالت المكلفة إلى الخارج لحاالت طبية كان يمكن عالجھا داخل
قطاع غزة لو كانت المستلزمات متوفرة .وتشكل التكلفة المرتفعة لإلحاالت )التي بلغت على سبيل
المثال أكثر من  9مليون شيكل في نيسان  (2014عبئا ثقيال على كاھل النظام الصحي الحكومي وعلى
موازنة السلطة الفلسطينية 87.وقد تم تقديم بعض اإلغاثة العاجلة على شكل تبرعات عينية ُجمعت من
الجھات المانحة والشركاء في مجال الصحة ،إضافة إلى مساھمات مالية لشراء مستلزمات طبية ،مما
ساعد المستشفيات في تغطية احتياجاتھا ذات األولوية لألدوية األساسية ،وقلّل من عدد اإلحاالت ،وأدى
بالتالي إلى تقليل العبء المالي على موازنة السلطة الفلسطينية .مع ذلك ،من الضروري إيجاد حل
طويل األجل لمشكلة النقص البنيوي في األدوية والمستلزمات الطبية ،لتعزيز حصول المرضى على
الخدمات الصحية ،والمساھمة في تقليل نفقات السلطة الفلسطينية في مجال الصحة .ومما يزيد الطين
بله ،ما تشير إليه التقييمات األولية من أن الحرب تسببت في إلحاق الضرر بأكثر من نصف المستشفيات
والعيادات الرئيسة في القطاع ،ما أدى إلى إغالق عدد من المرافق في الوقت الذي ازدادت فيه الحاجة
بشكل حاد إلى الخدمات الطبية 88.كما أن ھناك عدد من سيارات اإلسعاف التي دمرت وتضررت .وال
يزال نقص األدوية والمستھلكات يشكل تحديا ،ناھيك عن نقص الوقود لمولدات الكھرباء التي تعتمد
المستشفيات اآلن عليھا ،وستبقى كذلك إلى أجل غير مسمّى .وفضال عن إعادة بناء المرافق الطبية
وتعويض المعدات المفقودة ،ستكون ھناك حاجة إلى التزام طويل األجل بتوريد الوقود واألدوية ،وذلك
من أجل معالجة القضايا البنيوية التي تؤثر على تقديم الخدمات الصحية.
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 .50يتسبب تقييد الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه عبر معبر )إيريز( ومعبر رفح في معاناة السكان
المدنيين .ورغم أن عدد التصاريح الممنوحة لرجال األعمال والمرضى وغيرھم للمرور عبر معبر
)إيريز( شھد ازديادا مستمرا حتى حزيران  ،2014قامت السلطات المصرية ،منذ تموز  ،2013بفتح
89
معبر رفح بشكل غير منتظم للحاالت االستثنائية والقوافل اإلنسانية فقط  ،متذرعة بدواع أمنية.
وخالل الحرب ،ھبط عدد اإلحاالت بشكل كبير بسبب القيود األمنية المشددة على الحركة داخل قطاع
غزة ،وبسبب أولويات وزارة الصحة خالل حالة الطوارئ 90.وقد ُسمح لما مجموعه  465مصابا
بالخروج من قطاع غزة لتلقي العالج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية )بما فيھا القدس
الشرقية( ،وفي بلدان أخرى في المنطقة أو في أوروبا 91.ثم شھد العبور عبر معبر رفح تحسّنا ،ولكن
ذلك اقتصر على المصابين )حيث اجتاز المعبر  143مصابا في تموز ،مقابل  10فقط في حزيران(.
في المقابل ،سُجّ ل انخفاض في معدل الموافقات على تصاريح عبور لمرضى عبر )إيريز( )من %84
في النصف األول من عام  2014إلى  %66في تموز  .(2014وخالل الحرب ساعدت األمم المتحدة
في إجالء الرعايا من حملة الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة أربع مرات عبر معبر )إيريز( ،ومرتين
عبر معبر رفح .تجدر اإلشارة إلى أن تسھيل المرور عبر المعابر للمرضى والطالب ورجال األعمال
وغيرھم من المدنيين يعد أمرا ضروريا إلنعاش قطاع غزة وإحداث تغيير تحولي فيه.
 .51يجب النظر إلى الدمار الذي سببته الحرب األخيرة باعتباره تذكيرا صارخا للجميع بأن الوضع في
قطاع غزة غير مستدام وأن حربا أخرى ستكون كارثية .لذا فإن لدينا واجبا مقدسا لتغيير مفاعيل الوضع
في قطاع غزة ،وفي الوقت نفسه أيضا معالجة الوضع في الضفة الغربية ،مدفوعين بشعور متجدد
بإلحاحية ھذا الوضع .ھذا ھو المسار الوحيد الذي يمكن أن يرسي األساس لحياة مدنية كريمة ،ولجھود
متجددة إلحالل السالم بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني.
 .52أثناء كتابة ھذا التقرير ،تواصل األمم المتحدة العمل بشكل مكثف مع األطراف ،لبلورة آلية للشروع في
إعادة تأھيل المساكن وإعادة اإلعمار في قطاع غزة .وفي ھذا الصدد ،سيقوم منسق األمم المتحدة
الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ،بتقديم إحاطة لمجلس األمن الدولي في  16أيلول ،وللجنة
االرتباط الخاصة في  22أيلول.
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الملحق )أ( :الطاقة والمياه في قطاع غزة  -التدابير المؤقتة والحلول البنيوية
مقدمة

92

من المتوقع أن يكون عدد سكان قطاع غزة بحلول عام  ،2020قد ارتفع إلى  2.1مليون نسمة مقارنة
بالعدد الحالي الذي يقدر بحوالي  1.8مليون 93.ويشكل ھذا عبئا إضافيا على جميع القطاعات ،خاصة
الطاقة والمياه .يعاني قطاع المياه من انخفاض جودة وتوفر المياه .وقد أدى االستخراج الجائر من خزان
المياه الجوفي إلى زيادة تسرب المياه المالحة ،في حين يؤدي التلوث بمياه الصرف الصحي غير المعالجة
إلى مزيد من التدھور ،مع احتمال أن تتعدى عواقب ذلك حدود قطاع غزة .أما بالنسبة لقطاع الطاقة ،فيؤدي
عدم تلبية االحتياجات للطاقة ،وحاالت انقطاع التيار الكھربائي لفترات طويلة ،إلى منع نشوء قطاع خاص
قابل للحياة ،وفرص اقتصادية تواكب تزايد السكان.
ھناك مجموعة من القطاعات التي تحتاج اآلن إلى تركيز أكبر .مع ذلك ،يشكل القطاعان اللذان يتم تناولھما
ھنا ،الطاقة والمياه )معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه( ،نقطة ارتكاز تجعل التقدم في جميع
القطاعات أمرا ممكنا ،بما في ذلك نمو القطاع الخاص .أضف إلى ذلك أن قطاعي الطاقة والمياه لھما تأثير
مباشر على السكان المدنيين ،ومن شأنھما أن يساعدا قطاع غزة على تعزيز اكتفائه الذاتي ،ومن منظور
أوسع ،من شأنھما أن يساعدا على استقرار الوضع العام بوسائل منھا احتمالية تزايد النشاط االقتصادي.
يھدف ھذا الملحق إلى تقديم عرض موجز للفجوات الحالية في قطاعي الطاقة والمياه ،إلى جانب التدابير
القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل لمعالجة ھذه الفجوات .وفي حين سيتم تنفيذ ھذه التدابيرعلى مدى
الفترات الزمنية المحددة في ھذه الورقة ،إال أن الترابط بين جميع المكونات المحددة ،يستوجب االتفاق على
مجمل البرنامج المحدد في ھذه الورقة ،إذا أردنا إحراز تقدم في كل مكون على حدة.
الطاقة
كانت إمدادات الكھرباء لقطاع غزة حتى قبل اندالع الحرب األخيرة ،أقل بكثير من المطلوب ،فلم يتم توفير
سوى  200ميغاوات من الكمية المطلوبة البالغة  450ميغاوات 94.وقد أدى ذلك إلى انقطاع الكھرباء لمدة
 16-12ساعة يوميا ،ما أثر سلبا على الخدمات الصحية ،ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي،
والمدارس ،والقطاع الخاص .باختصار ،تعتبر الطاقة ضرورية لتشغيل مجموعة كاملة من الخدمات
األساسية ولالقتصاد في قطاع غزة .وخير مثال على ذلك محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف
الصحي المخطط لھا ،والتي بدونھا ستلحق بالموارد المائية في قطاع غزة )الخزان الجوفي( أضرار ال
يمكن إصالحھا.
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ظھرت في الفترة األخيرة تقديرات محدثة الحتياجات قطاع غزة من الكھرباء تفيد أن ھذه االحتياجات
ستواصل صعودھا لتبلغ  850ميغاوات بحلول عام  ،2020وذلك استنادا إلى النشاط االقتصادي
"الطبيعي" ،الذي مع ذلك يتعذر تحقيقه حاليا ،وإلى تشغيل المرافق األساسية ،بما في ذلك محطات معالجة
المياه ومحطات التحلية 95.ويتجاوز ھذا الرقم أربعة أضعاف كمية الكھرباء التي يتم توفيرھا حاليا 96.لذا من
الضروري تبني نھج شامل لمعالجة موضوع الطاقة في قطاع غزة من أجل سد ھذه الفجوة.
النھج الشامل
يتطلب النھج الشامل لمعالجة أزمة الطاقة في قطاع غزة اتخاذ تدابير على المدى القصير والمتوسط
والطويل ،كما ھو مبين أدناه:
على المدى القصير :إعادة محطة كھرباء غزة للخدمة وإعادة تأھيل /تطوير البنية التحتية للطاقة:
أ .حالما يعاد تشغيلھا من جديد ،يجب الحفاظ على الحد األدنى من اإلنتاج في محطة كھرباء غزة
باستخدام الديزل كإجراء يھدف إلى سد الفجوة لفترة محددة من الزمن ،في حين يتم تنفيذ التدابير
اإلضافية المحددة أدناه )ال سيما إنشاء خط نقل كھربائي بطاقة  161كيلو فولت( 97.قبل تعطيل
محطة كھرباء غزة أثناء "عملية الجرف الصامد" كان إنتاج الكھرباء في المحطة يتم من خالل دعم
مالي يبلغ حوالي  10ماليين دوالر شھريا لشراء الوقود .وسيساعد الحفاظ على الحد األدنى من
إمدادات الكھرباء في قطاع غزة ،شركة توزيع كھرباء محافظات غزة في الحفاظ على التحسن في
مستويات التحصيل الذي أنجز خالل النصف الثاني من عام  ،2013ألن الحفاظ على ھذه
المستويات ،وفي الوضع المثالي ،تحسينھا ،أمر ضروري لضمان توفر القدرة على شراء الوقود
لتوليد الطاقة ،وعلى المحافظة على البنية التحتية.
ب .تحسين شبكة توزيع الكھرباء للحد من الفاقد ،وتحسين جودة اإلمدادات ،والمحافظة على ازدياد
معدالت التحصيل لرسوم الكھرباء.
على المدى المتوسط :استيراد الكھرباء من خالل خطوط ضغط عال )خطين بطاقة  161كيلو فولت(
أ .تمكين استيراد  300-150ميغاوات إضافية من الكھرباء من إسرائيل بتكلفة فعالة ،للحد من نقص
الطاقة ،وتأمين الكھرباء الالزمة إلنشاء محطات معالجة المياه والتحلية المخطط لھا.
يتطلب استيراد ھذه الكمية ) 300-150ميغاوات( إنشاء خط أو أكثر من خطوط النقل الكھربائي
ذات الضغط العالي ) 161كيلو فولت( ،المقرر إنشاؤھا أصال في عام  ،2008فضال عن إبرام
اتفاقية شراء للكھرباء بين شركة النقل الوطنية للكھرباء وشركة كھرباء إسرائيل .ومن المتوقع أن
يتطلب إكمال اإلنشاء المادي للخط حوالي  12شھرا ،كما يتطلب أيضا إنشاء خط نقل جديد في
شمال غزة.
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ب .من المتوقع أن يساعد التوليد المحدود للكھرباء في محطة كھرباء غزة )حوالي  55ميغاوات( ،إلى
جانب استيراد كمية إضافية من الكھرباء من إسرائيل ،إلى حد كبير في تغطية الفترة الفاصلة حتى
يصبح قطاع غزة قادرا على توليد المزيد من الكھرباء بشكل مستدام محليا ،وكذلك من خالل زيادة
الواردات عبر الشبكة العربية اإلقليمية) .(Arab Regional Grid - ARG
حلول ھيكلية طويلة األجل :تحويل محطة كھرباء غزة لتعمل على الغاز ،والوصول إلى الشبكة العربية
اإلقليمية.
من الضروري توفر عنصرين متآزرين إضافيين لحل أزمة الطاقة في قطاع غزة:
أ .تزويد محطة كھرباء غزة بالغاز الطبيعي وإعادة تحويل المحطة لتعمل على الغاز الطبيعي الذي
صممت أصال لتعمل عليه .ويتطلب توريد الغاز الطبيعي لمحطة كھرباء غزة أعماال مادية )إنشاء
خط أنابيب( ،وكذلك اتفاقية شراء تنجزھا السلطة الفلسطينية .وتقوم الحكومة الفلسطينية حاليا ببذل
جھود الستكشاف موارد الغاز قبالة ساحل قطاع غزة )حقل غزة البحري( ،التي من المرجح أن
تكون قادرة على تزويد محطة كھرباء غزة بكميات كافية من الغاز لھذا الغرض .ومن المتوقع أن
يتطلب استكمال ھذين العنصرين من  24-18شھرا )لغاية  .(2016وقد أبد المش ّغل استعداده
إلعادة تحويل محطة كھرباء غزة ،وكذلك توسيع طاقتھا اإلنتاجية إلى  240ميغاوات باستخدام
الغاز الطبيعي.
ب .من شأن تعزيز استيراد الكھرباء من الشبكة العربية اإلقليمية عبر مصر أن يوفر لقطاع غزة
مصدرا آخرا للكھرباء ،فعاال من حيث التكلفة يمكن االعتماد عليه ،فضال عن مساھمته في ضمان
تنويع مصادر اإلمداد .يتطلب ذلك تحسن األوضاع األمنية في سيناء ،وقبوال من طرف الحكومة
المصرية .كما تتطلب زيادة واردات الكھرباء عبر الشبكة العربية اإلقليمية ،بما مقداره 350
ميغاوات وفق التوقعات األولية ،مجموعة من أعمال البنية التحتية تنفذ في قطاع غزة وينفذ جزء
منھا في مصر .ويمكن أن يبدأ االستيراد الفعلي للكھرباء من الشبكة العربية اإلقليمية في عام
 ،2017نظرا للقضايا المبينة أعاله.
المياه
يعاني قطاع غزة من نقص كبير في المياه ،ومزيد من التراجع في جودة المياه الجوفية بسبب االستخدام غير
المستدام .على سبيل المثال ،وجد مسح أجري في عام  2009أن جميع آبار قطاع غزة التي أخذت منھا
عينات قد تجاوزت المستوى المسموح به على األقل لواحد من المعايير التي تحددھا منظمة الصحة العالمية
لكل من الكلورايد ،والنترات ،والفلورايد ،والكبريتات 98.تعتمد إمدادات المياه في قطاع غزة لحوالي 1.8
مليون فلسطيني بشكل كبير على المياه الجوفية .ويتم استيراد كمية محدودة من المياه من إسرائيل )4.7
مليون متر مكعب /سنة في عام  .(2011كما يتم الحصول على كميات صغيرة إضافية من مرافق صغيرة
لتحلية المياه المالحة ،ما يترك أيضا تأثيرا سلبيا على الخزان الجوفي .ويتم على نطاق واسع تقدير اإلنتاج
29
Non-official translation

المستدام للخزان الجوفي في حدود  55مليون متر مكعب /سنة ،بينما تشير التقديرات إلى أن مستوى الضخ
من الخزان في الفترة األخيرة قد وصل حوالي  190مليون متر مكعب /سنة .وقد زادت معدالت السحب
ھذه على مدى العقود الثالثة الماضية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ،منھا نقص االستيراد من
إسرائيل ،وانتشار اآلبار غير المرخصة .ومن المتوقع أن يؤدي تزايد النمو السكاني إلى زيادة االحتياجات
المائية المستقبلية لقطاع غزة من  200مليون متر مكعب /سنة في  2013إلى  270مليون متر مكعب/
سنة في  99.2020وباإلضافة إلى المخاوف بشأن كمية المياه ،ھناك أيضا تحديات كبيرة تتعلق بجودة
المياه .فقد سھّل الضخ الجائر للمياه الجوفية تسرب المياه المالحة من البحر .باإلضافة إلى ذلك ،يتسلل
التلوث إلى المياه الجوفية الضحلة من جھة السطح ،والسبب الرئيس لذلك ھو مياه الصرف الصحي غير
المعالجة ،ما يؤدي مثال إلى ارتفاع مستويات النترات .وتحتل جودة المياه في قطاع غزة مرتبة متدنية جدا
قياسا بالمبادئ التوجيھية الدولية للمياه الصالحة للشرب 100،ما أدى إلى ظھور نسبة عالية من األمراض
المتصلة بالمياه بين السكان 101.ويتزايد التدھور في نوعية المياه جراء عدم تلبية االحتياجات إلى الطاقة.
على سبيل المثال ،أثناء انقطاع التيار الكھربائي تتوقف محطات ضخ مياه الصرف الصحي ومحطات
معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل ،ما يؤدي إلى زيادة التلوث الناتج عن المياه غير المعالجة.
النھج الشامل
على أساس نماذج لنوعية المياه في المستقبل ،س َلط عدد من المراقبين الضوء على احتمال أن يؤدي المزيد
من التدھور في نوعية وكمية المياه في الخزان الجوفي إلى "انھياره".
وفيما يلي مجموعة من التدخالت الضرورية الممتدة من المدى القصير إلى المدى الطويل بھدف تجنب
الوصول إلى ھذا الوضع.
من المدى القصير إلى المدى المتوسط ) 3-0سنوات(:
 زيادة الواردات من إسرائيل :بموجب ھذه المبادرة ستتم زيادة الواردات السنوية من المياه من
شركة )ميكوروت( إلى قطاع غزة بمقدار  40مليون متر مكعب /سنة .ويستتبع ذلك أيضا توسيع
خط المياه الرئيس إلتاحة تدفق المزيد من المياه إلى قطاع غزة ،التي ال تتجاوز حاليا حوالي 15
مليون متر مكعب في السنة ،بما في ذلك خط أنابيب )ناحال عوز( الذي ال يعمل في الوقت الراھن.
ويبلغ سعر الجملة الحالي للمياه )ذات المصدر المختلط( حوالي  0.71دوالر ) 2.6شيكل( .ومن
الضروري إبرام اتفاق طويل األجل لإلمداد بالمياه ،إلى جانب قيام السلطة الفلسطينية أو الجھات
المانحة بتوفير ضمانات للدفع .ويتطلب األمر أيضا تقييم تكلفة الخطوط الرئيسة بمزيد من
102
التفصيل.
 بناء محطات تحلية صغيرة الحجم لسد الحاجة على المدى القصير ) :(STLVيمكن أن يساعد ھذا
النوع من محطات تحلية المياه ،الوارد في استراتيجيات سلطة المياه ،على تخفيف حاالت النقص
العاجلة .ويمكن أن تصبح وحدات تحلية المياه النموذجية جاھزة للعمل في غضون  40أسبوع ،وأن
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توفر مياھا صالحة للشرب .وربما يتم خلط الماء الذي تنتجه ھذه الوحدات مع مياه جوفية أقل جودة
لخفض التكلفة على المستھلكين .وسوف يتم إنشاء ثالثة )وقد تصل إلى عشرة( وحدات من ھذا
النوع بطاقة إنتاج قدرھا  5ماليين متر مكعب /سنة للوحدة ،وذلك لتوفير ما مجموعه  55مليون
متر مكعب  /سنة من المياه اإلضافية .ويتطلب إنشاء ھذه المحطات حفر آبار على الشاطئ ،إضافة
إلى الربط مع شبكة المياه المحلية أو نقل المياه بالشاحنات للمستھلكين .وتقدر التكاليف بحوالي 12
103
مليون دوالر لكل وحدة بطاقة إنتاج  5ماليين متر مكعب /سنة.
على المدى الطويل ) 7-3سنوات(:
 معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامھا في الزراعة :في الوقت الحالي يتم تصريف مياه
الصرف الصحي جميعھا تقريبا في البحر ،أو تتسبب ھذه المياه في تلويث الخزان الجوفي .وھناك
محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي قيد اإلنشاء في شمال قطاع غزة ،ومن المقرر إنشاء اثنتين
أخريين ،واحدة في وسط القطاع ،وأخرى في جنوبه .الھدف من ھذه المحطات ھو إعادة استخدام
حوالي  %40من المياه المعالجة في ري المزروعات خاصة المحاصيل العلفية وأشجار الفاكھة،
والباقي إلعادة تغذية الخزان الجوفي حيثما أمكن .في عام  ،2011كانت شبكة الصرف الصحي
تخدم  %72من السكان 104.ويمكن تجميع ومعالجة المزيد من مياه الصرف الصحي في حال كانت
جميع المنازل مربوطة بالشبكة .وتقدر تكلفة إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة
إنتاج  42مليون متر مكعب /سنويا بحوالي  205مليون دوالر 105.كما تقدر الطاقة الالزمة لتشغيل
محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومشاريع إعادة استخدام المياه التابعة لھا بحوالي 32
ميغاوات.
 بناء محطة واسعة النطاق لتحلية المياه في قطاع غزة :تشمل الخطط الحالية إنشاء محطة لتحلية
المياه بحلول  2018-2017تستخدم تقنية التناضح العكسي ) Reverse Osmosis
 .(technologyإذا تم بناء ھذه المحطة ،فسوف توفر حوالي  55مليون متر مكعب /سنويا ،ويمكن
في مرحلة ثانية زيادة الكمية لتصل حوالي  120مليون متر مكعب /سنويا .ويبلغ مقدار الكھرباء
اإلضافية المطلوبة للمحطة والمشاريع المرتبطة بھا حوالي  35ميغاوات ،على اعتبار أنھا ستنتج
 55مليون متر مكعب /سنة .مع ذلك ،لم يتم بعد تأمين التمويل لكامل المشروع الذي تبلغ تكلفته
 450مليون دوالر ،وبالتالي ال تزال ھذه المبادرة معلّقة .وتشمل التكلفة اإلجمالية  230مليون
دوالر لمحطة تحلية المياه نفسھا ،إلى جانب مصاريف إضافية إلنشاء محطة توليد كھرباء تلبي
االحتياجات اإلضافية من الطاقة ،وخط ناقل رئيس للمياه ،وتنفيذ مبادرة لخفض نسبة المياه التي ال
107 106
تدر إيرادات.

استنتاجات
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إن إعادة تأھيل البنية التحتية للمياه والطاقة ،لتعود إلى المستويات التي كانت عليھا قبل الحرب األخيرة
ستبقى قاصرة إلى حد كبير عن تلبية احتياجات الطاقة والمياه في قطاع غزة ،إذ سيبقى ھناك عجز واضح
في قطاعي الطاقة والمياه .وللحيلولة دون حدوث مزيد من التدھور في الوضع ،من المطلوب اتخاذ تدابير
قصيرة ومتوسطة األجل للسنوات الثالث المقبلة تؤدي إلى استقرار الوضع ،في حين يتم اعتماد مقاربات
أطول مدى .إن التقدم في مختلف القطاعات يرتبط بشكل حاسم ،بتحسين إمدادات ومعالجة المياه الذي
يتطلب بدوره زيادة إمدادات الطاقة.
ومن أجل التقدم في ھذا النھج الشامل للعمل في القطاعين ،من الضروري التوصل إلى اتفاق شامل بشأن
برنامج العمل المبين أعاله ،وتنبع أھمية ذلك من أن الخطوات التحضيرية في مجال تحلية المياه ،على سبيل
المثال ،لن تكون ممكنة دون وجود ضمانات قوية بتوفير ما يكفي من الكھرباء مقدما .فتجربة الجھات
المانحة مع مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة ) ،(NGESTالذي لم
يجر تشغيله حتى اآلن لعدم تقديم ضمانات بتوفير الكھرباء ،عززت من أھمية تأمين إمدادات كافية من
الكھرباء لمتابعة العمل في ھذه المشاريع الھامة .وحالما يتم االتفاق على برنامج عمل من ھذا القبيل ،ستقوم
كل جھة من الجھات الفاعلة العاملة في أي من المجاالت المحددة ،بالمضي قدما في إنجاز األعمال الفنية
المطلوبة .وفي موازاة ذلك ،ستسعى ھذه الجھات للحصول على التمويل الذي على األرجح سيكون أكثر
يسرا ،من خالل التأكيد على أن النھج الشامل الوارد في ھذه الورقة قد تم االتفاق عليه.
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جدول تلخيصي :البنية التحتية للمياه في قطاع غزة
االسم

الموقع

الحالة

محطة معالجة مياه
الصرف الصحي
في بيت الھيا

بيت الھيا

أنشئت في ،1967
وخضعت للتطوير
في التسعينات ومطلع
ھذا القرن

محطة معالجة مياه
الصرف الصحي
في غزة

بلدية غزة

أنشئت في ،1977
و  ،1986و
 ،2006و 2013

محطة معالجة مياه
الصرف الصحي
في خان يونس
محطة معالجة مياه
الصرف الصحي
في رفح

خان يونس

أنشئت في 2007

رفح

أنشئت في ،1992
وخضعت للتطوير
في  1997و 2009

مالحظات

طاقة المعالجة /التكلفة )المتوقعة( الطاقة
الالزمة
اإلنتاج

محطات قائمة
يجب وقفھا عن العمل فور االنتھاء من مشروع معالجة مياه الصرف
الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة .ھناك حاجة ملحة لتنظيف
البرك .معدل التدفق الحالي  28,000متر مكعب /يوم ،تعالج جزئيا
ويتم تصريفھا إلى أحواض ترشيح ،ما يؤدي إلى مخاطر كبيرة على
الخزان الجوفي.

محطة معالجة مؤقتة لمياه الصرف الصحي

 2ميغاوات

 5,000متر
مكعب /يوم،
أصبحت
 12,000متر
مكعب /يوم
 50,000متر
مكعب /يوم،
أصبحت
 80,000متر
مكعب /يوم
 7,000متر
مكعب /يوم

 4ميغاوات

 1ميغاوات
 1ميغاوات

 2,000متر
مكعب /يوم ،تم
تطويرھا إلى
 8,500متر
مكعب /يوم

محطات مخطط لھا
محطة معالجة مياه
الصرف الصحي
الطارئ في شمال
قطاع غزة
محطة معالجة مياه
الصرف الصحي
في وسط غزة
محطة معالجة مياه

حوالي  43مليون
دوالر

12-3
ميغاوات

تكمل محطة في المرحلة النھائية
من اإلنشاء
بيت الھيا

 35,600متر
مكعب /يوم

لم يتم تشغيلھا بعد

مدينة غزة

مخطط استكمالھا في
2017

في مرحلة مراجعة التصميم .تم تخصيص  50مليون يورو من بنك  120,000متر
مكعب /يوم
التنمية األلماني .KFW

 90مليون يورو

10
ميغاوات

خان يونس

مخطط استكمالھا في

المرحلة األولى  26,000متر مكعب /يوم .وسيتم طرح مناقصة في  44,000مليون

 75مليون دوالر

 5ميغاوات
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الصرف الصحي
في خان يونس
محطتي تحلية
صغيرتي الحجم
لسد الحاجة على
المدى القصير في
دير البلح وغزة
محطات تحلية
صغيرة الحجم لسد
الحاجة على المدى
القصير بتمويل من
اليونيسيف واالتحاد
األوروبي
محطة تحلية المياه
لقطاع غزة

2017

الربع الثالث من عام  .2014وھذا يشمل إنشاء محطة لمعالجة مياه متر مكعب /يوم
الصرف الصحي ،وخط أنابيب طوارئ يصب في البحر ،وأحواض
ترشيح .تم تخصيص  56مليون يورو من البنك اإلسالمي للتنمية
واليابان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
دير البلح :تم تركيبھا بحيث تنتج  2,600متر مكعب /يوم ،ومن
المخطط توسيعھا لتنتج  5,000متر مكعب /يوم.
ومن المخطط أن تنتج المحطة الجديدة في مدينة غزة  10,000متر
مكعب /يوم.

غزة ودير
البلح

مخطط استكمالھا في
الفترة -2014
2016

خان يونس
ورفح

مخطط استكمالھا في
2015

محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاج  6,000متر مكعب /يوم )75,000 2.2
مليون متر مكعب /سنة( .تم تخصيص  10مليون يورو من االتحاد شخص /يوم
األوروبي لتغطية تكاليف نقل المياه المعالجة إلى أحياء في خان يونس
ورفح) .توسيع محتمل لغاية  20,000متر مكعب /يوم من خالل
الحصول على التمويل اإلضافي الالزم بمقدار  22.5مليون دوالر(.

المنطقة
الوسطى

مخطط استكمالھا في
2018

قد تصل طاقتھا إلى  110مليون متر مكعب /سنة .من المخطط أن  55مليون متر
تخدم جميع قطاع غزة ،وأن تضم األعمال المرتبطة بھا والمتمثلة مكعب /سنة
بإنشاء خط ناقل للمياه بين الشمال والجنوب ،وأن تخفض نسبة المياه
التي ال تدر إيرادات.

 23مليون دوالر

 4ميغاوات

 14مليون دوالر

1.5
ميغاوات

 450مليون دوالر

35
ميغاوات
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الملحق )ب( :جداول مؤشرات للضفة الغربية وقطاع غزة
الضفة الغربية )بيانات سنوية(
2009

المؤشر
/1

صافي معدل االلتحاق بالتعليم األساسي )(%
صافي معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي )(%
/2
معدل االنتقال من التعليم األساسي إلى الثانوي )(%
/3
نسبة األسر المتصلة بشبكة عامة للمياه )(%
/3
نسبة األسر المتصلة بشبكة عامة للصرف الصحي )(%
/4
نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني )بعد المساعدات( )(%
/4
نسبة السكان الذين يعيشون تحت الخط الوطني للفقر المدقع )بعد المساعدات( )(%
/5
نسبة السكان غير اآلمنين غذائيا ):(%
 الضفة الغربية المنطقتين )أ( و )ب(
 المنطقة )ج(
/5
نسبة السكان المعرضين النعدام األمن الغذائي ):(%
 الضفة الغربية المنطقتين )أ( و )ب(
 المنطقة )ج(
/5
نسبة السكان اآلمنين غذائيا ):(%
 الضفة الغربية المنطقتين )أ( و )ب(
 المنطقة )ج(
/5
نسبة األسر التي تتلقى مساعدات اجتماعية )(%
/5
متوسط القيمة التقديرية لتحويالت المساعدات االجتماعية الشھرية )دوالر(
/5
الفرق في معدل انعدام األمن الغذائي لألسر قبل وبعد استالم المساعدات االجتماعية )نقطة مئوية(
/6
معدل المشاركة في القوى العاملة ):(%
 للذكور/1

93.2

2010
92.4

2011
93.4

2012
93.8

2013
94.5

68.3

67.1

66.7

64.7

62.3

88.5

89.6

88.4

87.8

87.1

84.5

غير متوفر

89.4

غير متوفر

94.5

35.5

غير متوفر

40.2

غير متوفر

40.6

19.4

18.3

17.8

غير متوفر

غير متوفر

9.1

8.8

7.8

غير متوفر

غير متوفر

22

22

17

19

19

غير متوفر

غبر متوفر

17

19

غبر متوفر

غير متوفر

غبر متوفر

24

20

غبر متوفر

13

12

13

17

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

36

41

45

34

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

46

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

33

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

25

24

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

115

128

غبر متوفر

غبر متوفر

غبر متوفر

-5

-4

غبر متوفر

69.5

69.5

71.4

71.4

71.3
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 لإلناث للفئة العمرية ) 24-15سنة(/6
معدل البطالة ):(%
 للذكور لإلناث للفئة العمرية ) 24-15سنة(/6
معدل العمالة المحدودة )(%
/7
نسبة التغير في متوسط األجر اليومي الحقيقي:
 في القطاع العام في القطاع الخاص في إسرائيل والمستوطنات/6
عدد حملة ھوية الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل أو المستوطنات اإلسرائيلية )باآلالف(
/8
عدد التراخيص الممنوحة لمباني إسرائيلية خاصة في مستوطنات الضفة الغربية ،باستثناء القدس الشرقية
/8
عدد مشاريع البناء الجديدة في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ،باستثناء القدس الشرقية
عدد المساكن والمباني اإلسرائيلية الخاصة والعامة قيد اإلنشاء النشط في مستوطنات الضفة الغربية ،باستثناء
/8
القدس الشرقية
/8
عدد المباني المستكملة في مستوطنات الضفة الغربية ،باستثناء القدس الشرقية
المصادر:

17.4

17.2

19.0

18.9

18.0

29.6

29.1

31.9

32.4

31.7

17.5

16.6

15.9

17.3

16.8

18.8

19.7

22.6

25.3

25.9

29.5

28.2

28.8

30.9

32.8

6.2

7.8

8.3

7.2

5.9

8.1

-3.7

0.5

1.0

0.1

2.5

-4.1

-6.4

-2.9

-2.2

6.5

2.3

-0.9

-2.8

3.8

68

71

75

76

92

1,345

889

903

1,021

1,507

1,963

737

1,110

1,133

2,534

12,850

9,638

7,439

7,112

11,012

2,071

1,670

1,682

1,271

1,365

1

 /وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بناء على اإلسقاطات السكانية للجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
 /2وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
 /3الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،نظام المراقبة اإلحصائي الوطني".
 /4الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،مسح إنفاق واستھالك األسرة الفلسطينية".
 /5الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين،
وبرنامج الغذاء العالمي" ،مسح الظروف االجتماعية-االقتصادية واألمن الغذائي".
 /6الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني "مسح القوى العاملة".
 /7تستند ھذه الحسابات إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،مسح القوة العاملة" و "األرقام القياسية السنوية ألسعار
المستھلك".
 /8المكتب المركزي اإلسرائيلي لإلحصاء ) ،“Time-Series Databank” ،(CBSمتوفرة في الموقع:
) ،www.cbs.gov.ilتم الدخول إلى الموقع في  4حزيران .(2014
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الضفة الغربية )بيانات ربعية(
ربع /2
2013

المؤشر
/1

عدد الوفيات من اإلسرائيليين في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بفعل العالقة المباشرة بالصراع .
/1
عدد المصابين اإلسرائيليين في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بفعل العالقة المباشرة بالصراع
/1
عدد الوفيات من الفلسطينيين بفعل العالقة المباشرة بالصراع
/1
عدد المصابين من الفلسطينيين بفعل العالقة المباشرة بالصراع
/1
عدد المباني التي ھدمت:
 في القدس الشرقية في المنطقة )ج(/1
عدد األشخاص الذين شرّ دوا بسبب عمليات الھدم أو الطرد )بمن فيھم األطفال(:
 في القدس الشرقية في المنطقة )ج(/1
عدد الحوادث المرتبطة بمستوطنين إسرائيليين التي أوقعت إصابات بين المستوطنين
/1
عدد الحوادث المرتبطة بمستوطنين إسرائيليين التي أوقعت أضرار في ممتلكات أو أراضي مستوطنين
/1
عدد الحوادث المرتبطة بمستوطنين إسرائيليين التي أوقعت إصابات بين الفلسطينيين
/1
عدد الحوادث المرتبطة بمستوطنين إسرائيليين التي أوقعت أضرار في ممتلكات أو أراضي فلسطينيين
/2
عدد التراخيص الممنوحة لمباني إسرائيلية خاصة في مستوطنات الضفة الغربية ،باستثناء القدس الشرقية
/2
عدد مشاريع البناء الجديدة في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ،باستثناء القدس الشرقية
عدد المساكن والمباني اإلسرائيلية الخاصة والعامة قيد اإلنشاء النشط في مستوطنات الضفة الغربية،
/2
باستثناء القدس الشرقية
/2
عدد المباني المستكملة في مستوطنات الضفة الغربية ،باستثناء القدس الشرقية
المصادر:

ربع /3
2013

ربع /4
2013

ربع /1
2014

ربع /2
2014

1

2

1

0

4

51

25

24

14

18

2

7

12

9

12

1,207

635

551

561

797

20

39

14

25

14

167

145

120

128

188

113

69

52

85

16

173

189

190

201

369

5

6

9

9

7

4

2

3

2

25

34

18

15

21

32

112

68

66

58

67

323

480

220

246

254

801

605

272

272

235

2,820

3,026

2,940

3,013

غير
متوفر

411

421

350

163

457

 /1مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية " ،التقرير الشھري لمراقب الشؤون اإلنسانية".
 /2المكتب المركزي اإلسرائيلي لإلحصاء ،“Time-Series Databank” ،متوفرة في الموقع) ،www.cbs.gov.il :تم الدخول إلى
الموقع في  2أيلول .(2014
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قطاع غزة )بيانات سنوية(
2009

المؤشر
/1

الكثافة السكانية في منتصف العام )عدد السكان في الكيلومتر المربع(
/2
صافي معدل االلتحاق بالتعليم األساسي )(%
/2
صافي معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي )(%
/3
معدل االنتقال من التعليم األساسي إلى الثانوي )(%
/5
نسبة األسر المتصلة بشبكة عامة للمياه )(%
/5
نسبة األسر المتصلة بشبكة عامة للصرف الصحي )(%
/6
نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني )بعد المساعدات( )(%
/6
نسبة السكان الذين يعيشون تحت الخط الوطني للفقر المدقع )بعد المساعدات( )(%
/7
نسبة السكان غير اآلمنين غذائيا ):(%
/7
نسبة السكان المعرضين النعدام األمن الغذائي ):(%
/7
نسبة السكان اآلمنين غذائيا ):(%
/7
نسبة األسر التي تتلقى مساعدات اجتماعية )(%
/7
متوسط القيمة التقديرية لتحويالت المساعدات االجتماعية الشھرية )دوالر(
/7
الفرق في معدل انعدام األمن الغذائي لألسر قبل وبعد استالم المساعدات االجتماعية )نقطة مئوية(
/8
معدل المشاركة في القوى العاملة ):(%
 للذكور لإلناث للفئة العمرية ) 24-15سنة(/8
معدل البطالة ):(%
 للذكور لإلناث للفئة العمرية ) 24-15سنة(/8
معدل العمالة المحدودة )(%
/9
نسبة التغير في متوسط األجر اليومي الحقيقي:
 في القطاع العام -في القطاع الخاص

2010

2012

2011

2013

4,130

4,264

4,413

4,567

4,726

91.4

88.3

90.4

90.9

92.3

76.5

70.1

71.6

73.2

70.2

88.8

90.5

91.8

92.3

89.5

95.8

غير متوفر

96.3

غير متوفر

99.9

83.8

غير متوفر

83.1

غير متوفر

83.1

38.3

38.0

38.8

غير متوفر

غير متوفر

21.9

23.0

21.1

غير متوفر

غير متوفر

60

52

44

57

57

9

13

16

14

غير متوفر

24

19

23

10

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

80

74

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

71

65

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

-7

-5

غير متوفر

62.5

62.1

63.9

65.0

65.8

12.2

10.2

12.4

14.7

16.0

22.1

20.4

38.4

25.3

25.5

37.3

36.2

25.8

26.8

27.8

45.8

47.8

44.0

50.1

53.1

59.2

63.4

51.1

55.1

57.2

5.5

5.7

6.4

6.3

6.4

-3.4

0.7

6.4

-0.6

4.5

4.1

-12.9

6.2

7.4

-5.3
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/10

عدد المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الذخائر غير المنفجرة:
 من البالغين من األطفال/11
عدد الشاحنات المصدرة من قطاع غزة إلى:
 إسرائيل جھات أخرى/11
عدد الشاحنات المنقولة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية
واردات الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ،باستثناء الوقود المخصص لمحطة الكھرباء
/12
)عدد الشاحنات(
/12
الواردات من غير الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم )عدد الشاحنات(
الواردات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح )في  2010-2009كمساعدات إنسانية فقط،
/12
مثل المواد الغذائية والطبية واإلغاثية ،وفي  2013-2012للمشاريع القطرية( )عدد الشاحنات(
/12
أيام اإلغالق الفعلية للمعابر في قطاع غزة )عدد األيام(:
 معبر كرم أبو سالم معبر رفح التجاريالمصادر:

غير متوفر

6

8

14

4

غير متوفر

10

19

20

22

0

0

0

0

2

21

214

301

224

165

0

0

0

38

15

90

1,689

1,555

1,651

2,703

22,812

30,886

46,399

57,441

56,374

551

22

0

79

8,749

34

58

71

68

77

310

358

365

362

136

/1

تستند ھذه الحسابات إلى تقديرات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني السكانية لمنتصف العام.
 /2وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بناء على اإلسقاطات السكانية للجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
 /3وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
 /5الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،نظام المراقبة اإلحصائي الوطني".
 /6الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،مسح إنفاق واستھالك األسرة الفلسطينية".
 /7الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ،وبرنامج
الغذاء العالمي" ،مسح الظروف االجتماعية-االقتصادية واألمن الغذائي".
 /8الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني "مسح القوى العاملة".
 /9تستند ھذه الحسابات إلى الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،مسح القوة العاملة" و "األرقام القياسية السنوية ألسعار
المستھلك".
 /10مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية " ،التقرير الشھري لمراقب الشؤون اإلنسانية".
 /11مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط )أونسكو(" ،التقرير االجتماعي-االقتصادي".
) /12أونسكو(" ،قاعدة البيانات االجتماعية-االقتصادية".
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قطاع غزة )بيانات ربعية(
ربع /2
2013

المؤشر
عدد اإلحاالت التي تمت من خالل وزارة الصحة لمرضى من قطاع غزة مصنفة حسب الوجھة:
 القدس الشرقية بقية مناطق الضفة الغربية مصر واألردن وإسرائيل/1
نسبة الطلبات الموافق عليھا للخروج عبر معبر )إيريز( للحصول على الخدمات الصحية )(%
 لإلناث للذكور/1
عدد مرضى قطاع غزة الذين خرجوا عبر معبر )إيريز(
/1
عدد مرضى قطاع غزة الذين خرجوا عبر معبر رفح
/2
عدد الوفيات من الفلسطينيين بفعل العالقة المباشرة بالصراع
/2
عدد المصابين الفلسطينيين بفعل العالقة المباشرة بالصراع
/2
عدد المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الذخائر غير المنفجرة:

ربع /3
2013

ربع /4
2013

ربع /1
2014

ربع /2
2014

/1

1,379

1,576

1,437

1,723

1,878

514

546

638

875

954

1,818

1,514

1,579

1,830

1,617

85.4

92.3

92.6

91.2

84.1

80.3

85.9

88.0

83.0

77.2

2,516

2,860

3,365

3,849

3,746

2,350

896

734

154

17

1

2

6

11

6

7

14

37

105

96

6

0

1

11

غير
متوفر

/3

الصادرات من قطاع غزة:
573
 الزھور المصدرة إلى أوروبا )ألف زھرة(16.0
 الفواكه والخضروات المصدرة إلى أوروبا ،والمملكة العربية السعودية ،وروسيا )طن(5,020
 األعشاب الطبية المصدرة إلى أوروبا والواليات المتحدة )كيلوغرام(19
 األثاث المصدر إلى مصر وأوكرانيا )وحدة(0
 سعف النخيل المصدر إلى إسرائيل )منصات نقالة (16
 مجموع الشاحنات المصدرة إلى جميع الوجھات/3
عمليات النقل التجارية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية:
0
 بسكويت محشو بالتمر )طن(/4
391
واردات الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ،باستثناء الوقود المخصص لمحطة الكھرباء )عدد الشاحنات(
/4
13,798
الواردات من غير الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم )عدد الشاحنات(
/4
1,348
الواردات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح )للمشاريع القطرية( )عدد الشاحنات(
غير
الواردات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح )مواد أخرى مثل المواد الغذائية ،واألدوية ،والمستلزمات الطبية ،وسيارات

0

645

1,928

0

40.0

153.9

248.1

1.0

7,260

9,292

8,150

3,870

0

0

0

28

58

0

0

0

15

82

74

11

0

60

0

0

693

1,259

1,497

1,530

15,918

13,213

11,303

10,110

1,010

1,849

1,334

2,323

غير

غير

23

61
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/4

اإلسعاف ،والسيارات( )عدد الشاحنات(
أيام اإلغالق الفعلية للمعابر في قطاع غزة )عدد األيام(:
 معبر كرم أبو سالم معبر رفح التجاريالمالحظات:
 /5تحسب أيام اإلغالق الفعلية بجمع جميع األيام التي يكون المعبر فيھا مغلقا سواء بشكل كامل أو جزئي ،باستثناء عطل نھاية
األسبوع واإلجازات .ويعني اإلغالق الجزئي أن يتم إغالق المعبر ألكثر من ساعة واحدة ولكن ليس لمدة يوم كامل ،حيث
يعتبر في ھذه الحالة مغلق تماما .وتشمل عطل نھاية األسبوع والعطل األخرى جميع أيام السبت ،ونصف أيام الجمعة )ألن
حركة العمال والتجارة تنزل في يوم الجمعة إلى نصف مستواھا تقريبا مقارنة بيوم العمل العادي( ،إضافة إلى األعياد اليھودية
واإلسالمية المتعارف عليھا عالميا .وال يتم حساب األعياد اليھودية واإلسالمية التي تصادف في أيام السبت أو الجمعة كعطل،
.
وإنما تعتبر يوم سبت )يوم إغالق كامل( أو يوم الجمعة )نصف يوم إغالق( ،على التوالي
المصادر:

متوفر

متوفر

متوفر

/5

24

16

15

13

16

44

41

47

63

68

 /1منظمة الصحة العالمية.“Referral of Patients from the Gaza Strip- Monthly Report” ،
 /2مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية " ،التقرير الشھري لمراقب الشؤون اإلنسانية".
 /3مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط )أونسكو(" ،التقرير االجتماعي-االقتصادي".
) /5 /4أونسكو(" ،قاعدة البيانات االجتماعية-االقتصادية".

انتھى
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الھوامش
1

في  29تشرين الثاني  ،2012أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار  .67/19وعمال بالفقرة  2من منطوق ذلك القرار ،قررت الجمعية
العامة أن "تمنح فلسطين مركز دولة غير عضو لھا صفة المراقب في األمم المتحدة  ."...وفي  12كانون األول  ،2012أبلغت فلسطين األمين العام
بوجوب استخدام تسمية "دولة فلسطين" في جميع الوثائق الرسمية ،مع أن ذلك ال يمنع استخدام مصطلح "األراضي الفلسطينية المحتلة" .ووفقا لتقرير
األمين العام بشأن "مركز فلسطين في األمم المتحدة" ) (A/67/738الصادر في  8آذار  ،2013تستخدم اآلن تسمية "دولة فلسطين" في جميع وثائق
األمم المتحدة ،رغم استخدام مصطلح آخر درج استخدامه في التقارير السابقة بالتوازي مع ذلك ،وھو "األراضي الفلسطينية المحتلة".

2

طلبت اللجنة الرباعية من جميع أعضاء الحكومات الفلسطينية المستقبلية أن يلتزموا بنبذ العنف ،واالعتراف بإسرائيل ،وقبول االتفاقيات وااللتزامات
السابقة ،بما فيھا خارطة الطريق.

3
4

يمكن االطالع على قرار مجلس األمن رقم  1860من خالل الرابط التاليwww.un.org/docs/sc/unsc_resolutions09.htm :

تتألف اللجنة من مدير مكتب رئيس الوزراء ،وممثلين عن وزارتي المالية واالقتصاد الوطني والبلديات) .سكرتاريا تنسيق المساعدات المحلية
" ،Local Aid Coordination Secretariatمحضر اجتماع مجموعة عمل قطاع المال 18 ،كانون األول  ،"2013آذار  .(2014وھناك
خطوات أخرى تشمل تجميد صافي التوظيف وتخفيض رصيد الديون غير المسددة للبنوك التجارية.
5

كان إجمالي اإليرادات فوق المستوى المستھدف ،وذلك جزئيا بفضل الحوافز المالية لتشجيع الدفع المسبق لضريبة القيمة المضافة ،إلى جانب الزيادة
في إيرادات المقاصة.

6

ھذه األرقام على أساس االلتزام) .وزارة المالية" ،التقارير المالية الشھرية لعام  : 2014العمليات المالية – اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل"،
لفترات مختلفة ،وھي متوفرة على الموقع .www.pmof.ps

7

في الموازنة التي أصدرتھا السلطة الفلسطينية في مطلع  2014كان ھناك توقع بأن يبلغ العجز اإلجمالي لھذا العام  1.6مليار دوالر .وقد توقع
صندوق النقد الدولي انخفاض الدعم الخارجي للموازنة بحوالي  1.2مليار دوالر ،وبأن تبلغ الفجوة التمويلية حوالي  0.3مليار دوالر .ومن المرجح
أن يحدث تغير في ھذه األرقام بفعل آثار الحرب التي حدثت في قطاع غزة.

8

ھذه األرقام على أساس االلتزام) .وزارة المالية" ،التقارير المالية الشھرية لعام  : 2014العمليات المالية – اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل"،
لفترات مختلفة ،وھي متوفرة على الموقع .www.pmof.ps

9

وفقا للبنك الدولي ،تحسن ترتيب اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة على مؤشر سھولة ممارسة أنشطة األعمال من ) 145من أصل  (189في
 ،2013إلى  138في عام  ،2014ويرجع ذلك أساسا إلى التحسينات في سھولة بدء المشروع التجاري) .البنك الدولي" ،سھولة ممارسة أنشطة
األعمال  – 2014النظرة الشاملة عن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة" ،2013 ،متوفر على الرابط(www.doingbusiness.org :

10

باإلضافة إلى ذلك ،فإن "حركة األشخاص والبضائع من وإلى األراضي الفلسطينية ،وبداخل الضفة الغربية ،محدودة جدا بفعل نظام متعدد
المستويات من العوائق المادية والمؤسسية واإلدارية .وإلى جانب الحواجز المادية يزداد الوضع تفاقما جراء التدابير والممارسات التنظيمية التي ال
يمكن توقعھا -السيما تلك القائمة الطويلة للمواد "ذات االستخدام المزدوج" التي ال يمكن استيرادھا ألن إسرائيل تعتبرھا خطرا أمنيا  -وبسبب محدودية
فرص الحصول على المياه والطيف الكھرومغناطيسي") .البنك الدولي "المنطقة )ج( ومستقبل االقتصاد الفلسطيني" 2 ،تشرين أول  ،2013ص .3
ھذه المعلومات متوفرة في موقع.(www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza :

11

وفرت تقارير الحالة اليومية معلومات محدثة عن حالة المرافق الصحية )عدد المرافق العاملة ،والمدمرة ،والمغلقة( ،وحالة الطواقم الصحية )قادرة
أو غير قادرة على االلتحاق بالعمل( ،وعن التبرعات ،من حيث الجھة المتبرعة ونوع التبرع وحجمه ،واإلحاالت ،واالحتياجات سواء للمعدات أو
األدوية أو المستھلكات الطبية أو الوقود أو غيرھا ،وعن الوضع الصحي بشكل عام )مثل انتشار األمراض خاصة في مراكز اإليواء( ،وغيرھا من
المواضيع.

12

جاءت حزمة التعليم للجميع ثمرة مشاورات مكثفة بين مؤسسات األمم المتحدة والجھات المعنية الحكومية وغير الحكومية .وتركز ھذه الحزمة على
تنمية القدرات من أجل المساھمة في تحسين بيئات التعلم ،وخدمات تنمية الطفولة المبكرة ،وفرص التعلم لألطفال والشباب ،وقدرات المعلمين ومقدمي
الخدمات التعليمية .ويعتبر إنشاء نظم للتعليم الجامع والمالئم لألطفال أولوية من أجل تحقيق أھداف التعليم للجميع.

13

تشمل ھذه المعاھدات واالتفاقيات سبعة من معاھدات حقوق اإلنسان األساسية التسع ،إضافة إلى واحد من البروتوكوالت الموضوعية ،وھي
كالتالي :العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) ،(ICCPRالعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )،(ICESCR
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) ،(CRPDاالتفاقية الدولية للقضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري ) ،(CERDاتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة ) ،(CATاتفاقية
حقوق الطفل ) ،(CRCالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة ) .(CRC-OPACأما األخرى
فھي :االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليھا ،اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في  12آب عام  1949والبروتوكول األول
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اإلضافي لھذه االتفاقيات ،اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ،اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ،اتفاقية الھاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب
البرية ومرفقھا ،اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ) ،(UNCACاتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليھا.
14

المخرج  5.2في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  2016-2014ھو" :يتم تعزيز القدرات المؤسسية الفلسطينية بھدف تنفيذ وتعزيز
ورصد االلتزامات المتعلقة بالصكوك القانونية الدولية ،بما فيھا تلك الخاصة بحقوق اإلنسان واالتفاقيات المصدق عليھا بشأن الثقافة" .أما المخرج 4.2
فيتضمن تقديم الدعم لمراجعة التشريعات بھدف مواءمتھا مع المعايير الدولية.

15

البيانات الواردة في ھذا التقرير عن األراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية ال تشمل القدس الشرقية ،ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك ،وذلك
بسبب عدم توافر البيانات.

16

طبقا لما ذكره صندوق النقد الدولي مؤخرا" :كان النمو ]في األراضي الفلسطينية المحتلة[ قويا خالل الفترة  ،2011-2007بفضل التدفقات
الكبيرة لمساعدات المانحين ،إضافة إلى بعض التخفيف للقيود اإلسرائيلية المفروضة على الحركة والعبور .لكن ھذا النمو أخذ يتباطأ بشكل حاد في عام
 ،2012بسبب انخفاض مساعدات المانحين وعدم إجراء مزيد من التخفيف للقيود".
)صندوق النقد الدولي 30 ،" Report on Macroeconomic Developments and Outlook" ،حزيران  ،2014ص  4متوفر في
الموقع.(www.imf.org/external/country/wbg/rr :

17

ھذه الحسابات مستمدة من الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،التقديرات األولية للحسابات القومية الربعية" ،لفترات مختلفة ،متوفرة في
الموقع .www.pcbs.gov.ps :انظر أيضا :البنك الدولي 14 ،"Gaza Factsheet" ،آب  ،2014متوفرة في الموقع:
.www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza
18
19

سلطة النقد الفلسطينية "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة األعمال لشھر آب  20 ،"2014آب (.www.pma.ps ،2014

الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني "مسح القوى العاملة" ،لفترات مختلفة ،متوفر في الموقع .www.pcbs.gov.ps :بلغت نسبة المشاركة
في القوى العاملة  %46.4في الضفة الغربية و  ٪44.7في قطاع غزة خالل الربع الثاني من عام .2014

20

وفقا لمنظمة العمل الدولية ،يُعرّ ف العمال المحبطون بأنھم األشخاص الذين ينتمون لسن العمل ولكنھم ال يعملون ،والذين لديھم االستعداد للعمل
ولكنھم لم يبحثوا عن عمل خالل فترة اإلسناد ألنھم شعروا بأنه لن يجدوا أية فرصة للعمل )وبالتالي ال يمكن تصنيفھم على أنھم عاطلون عن العمل(.
ويوفر العمال المحبطون مقياسا أوسع لعرض القوى العاملة غير المستخدم .وينم شعورھم باإلحباط عن نوع من "اليأس" ،بمعنى أن العامل المحبط قد
فقد ببساطة أي أمل في العثور على عمل ،ألسباب تتعلق مثال بإحساسه أنه يفتقر إلى المؤھالت المناسبة ،أو عدم معرفته أين أو كيف يبحث عن عمل،
أو شعوره بعد توفر أي عمل مناسب .لذا يمكن القول أن العامل المحبط ھو شخص غير فاعل "ال إراديا" .وفي الربع الثاني من عام  ،2014كان
 %6.4من العاملين يعملون بصورة محدودة ،وكان متوسط فترة التعطل عن العمل  13.3شھرا) .الجھاز المركزي لإلحصاء" ،نتائج مسح القوى
العاملة" ،لفترات مختلفة(.

21

انظر مثال :تقرير منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط )أونسكو(" ،التقرير االقتصادي-االجتماعي الملحق" ،كانون الثاني
 ،2011وتقرير صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية" ،تقرير مرجعي عن تحديات النمو والعمالة والتماسك االجتماعي".2010 ،

22

الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ،وبرنامج الغذاء العالمي " ،بيان
صحفي :مستويات انعدام األمن الغذائي فى فلسطين ال تزال مرتفعة" 2 ،حزيران  .2014ازدادت نسبة األسر اآلمنة غذائيا ً من  %24في عام
 2012إلى .%35

23
24

يتفاقم ھذا الوضع بسبب محدودية القدرة اإلنتاجية ،وضعف قاعدة األصول لألسر الضعيفة ،خاصة المزارعين ومربي المواشي وصيادي األسماك.

الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ،وبرنامج الغذاء العالمي " ،بيان
صحفي :مستويات انعدام األمن الغذائي فى فلسطين ال تزال مرتفعة" 2 ،حزيران .2014

25

الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،التقديرات األولية للحسابات القومية الربعية" ،لفترات مختلفة ،متوفرة في الموقع:
.www.pcbs.gov.ps

26

باإلضافة إلى تناقص نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،انخفضت نسبة مساھمة الصادرات السلعية في الناتج المحلي اإلجمالي من  %16.1في الربع
األول من عام  2013إلى  %15.4في الربع األول من عام .2014

27
28

الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،نتائج مسح القوى العاملة نيسان – حزيران  2014 ،"2014متوفر في الموقع.www.pcbs.gov.ps :

يتجاوز ھذا الرقم عدد التصاريح التي تصدرھا إسرائيل ،ما يعني أنه ليس كل ھؤالء العمال من سكان الضفة الغربية كانوا يحملون تصاريح للعمل
في إسرائيل أو المستوطنات .فحسب تقديرات الجھاز المركزي لإلحصاء ،عمل  85,200من سكان الضفة الغربية في إسرائيل ،و  24,200في
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ،منھم  38,000ال يحملون تصاريح عمل )بينما كان لدى اآلخرين إما تصريح ،أو بطاقة ھوية إسرائيلية،
أو جواز سفر أجنبي(.

29

ھذا ال يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات.

30

الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ،وبرنامج الغذاء العالمي " ،بيان
صحفي :مستويات انعدام األمن الغذائي فى فلسطين ال تزال مرتفعة" 2 ،حزيران .2014

44
Non-official translation

31

وكالة معا اإلخبارية 17 ،“Tourism Sector Suffers Decline in Face of Gaza Assault” ،آب  .2014وأيضا حسب التقرير اإلحصائي
المقارن عن السياحة الوافدة والداخلية في شھر تموز خالل األعوام ) "(2014-2008الصادر عن وزارة السياحة واآلثار ،فقد كان عدد الزوار
الوافدين إلى فلسطين ،باستثناء القدس الشرقية ،في تموز  2014أقل بنسبة  %12منه في تموز  .2013كما لوحظ انخفاض آخر بنسبة  %22في
شھر آب مقارنة بشھر تموز .2014

32

الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،نتائج مسح القوى العاملة" ،لفترات مختلفة ،متوفر في الموقع .www.pcbs.gov.ps :يمكن أن يعزى
ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة أساسا إلى فقدان الوظائف في قطاع البناء ،في أعقاب تدمير أنفاق التھريب بين غزة ومصر ،وفرض القيود على
استيراد مواد البناء.

33

الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ،وبرنامج الغذاء العالمي" ،بيان
صحفي :مستويات انعدام األمن الغذائي في فلسطين ال تزال مرتفعة" 2 ،حزيران  .2014أيضا ،الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،مسح
الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسر الفلسطينية - 2012 ،النتائج األساسية" ،آب .2013

34

على سبيل المثال ،كانت ھناك زيادة بنسبة  %10في متوسط أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بين حزيران وآب ) .2014الجھاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،األرقام القياسية الشھرية ألسعار المستھلك" ،ألشھر مختلفة ،متوفرة في الموقع.(www.pcbs.gov.ps :

35

على سبيل المثال ،تسببت األضرار والخسائر الكبيرة في القطاع الزراعي في قطاع غزة في انخفاض كبير في القدرة اإلنتاجية لما مجموعه
 24,000أسرة فلسطينية )أكثر من 150,000شخص( تعتمد على الزراعة وصيد األسماك .وفي حين أن ھذه األسر بحاجة إلى مساعدة فورية للحفاظ
على استھالكھا الضروري وحصولھا على الخدمات ،إال أن تقديم المساعدة الفورية لھذه األسر الستعادة قدراتھا اإلنتاجية من أجل أن تحقق االعتماد
الذاتي من الموسم الزراعي المقبل ال يقل عن ذلك أھمية.

36

ما لم يذكر خالف ذلك ،تم الحصول على البيانات الواردة في ھذا القسم من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .OCHA

37

في  13نيسان ،صادقت الحكومة اإلسرائيلية بأثر رجعي على إضفاء الطابع القانوني على بؤرة استيطانية في تجمع "غوش عتصيون" االستيطاني
في الضفة الغربية ،حيث قامت بمصادرة أراض فلسطينية خاصة .وفي تطور آخر مثير للقلق ،سمحت الحكومة اإلسرائيلية للمستوطنين بالوصول إلى
مبنى متنازع عليه في الخليل ،لطالما حاجج الفلسطينيون في المحكمة على مر السنين أن شراءه تم بشكل غير قانوني .وفي عام  2014صادقت بلدية
القدس اإلسرائيلية على مخططات لبناء مدرسة دينية يھودية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية .وفي نيسان أعلنت إسرائيل عن مخططات
لمصادرة حوالي  1,000دونم في منطقة بيت لحم .وفي  31آب أعلنت إسرائيل عن مخططات لمصادرة  4,000دونم ) 1,000فدان( من األراضي
الفلسطينية القريبة من مستوطنة )جفعوت( غربي مدينة بيت لحم ،وحددت  45يوما لتقديم الطعون.

38

وفقا للمكتب المركزي اإلسرائيلي لإلحصاء ) ،(CBSسُجّ ل في عام  2013ما مجموعه  2,534مشروع بناء جديد خاص وعام في مستوطنات
في الضفة الغربية ،باستثناء القدس الشرقية ،في مقابل  1,133مشروع في عام  ،CBS, “Time-Series Databank”) 2012متوفرة في
الموقع ،www.cbs.gov.il :تم الدخول إلى الموقع في  2أيلول .(2014

39

تم استھداف قوات األمن اإلسرائيلية أيضا في ھذه الھجمات .وقد شملت االعتداءات على األماكن المقدسة خالل الفترة المشمولة بالتقرير تحطيم
حجارة القبور في مقبرة مسيحية في القدس في شھر أيلول ،وكتابة شعارات على جدران مسجد في برقة في تشرين األول ،وكتابة شعارات في مقبرة
إسالمية في القدس في تشرين الثاني ،وكتابة شعارات في مسجد في باقة الغربية في كانون األول ،وإضرام النار وكتابة شعارات في مسجد في دير
استيا في كانون الثاني ،وتشويه القبور في مقبرة إسالمية في القدس في شھر نيسان ،وكتابة شعارات على ممتلكات إلحدى الكنائس في القدس في أيار.
40

في عام  ،2013قتل ما مجموعه  27وجرح  3,732فلسطينيا على يد القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية .وفي الفترة ما بين  1كانون الثاني و
 25آب  ،2014تشير البيانات األولية إلى أن األرقام كانت  39قتيال و  4,110جريحا.

41

جرت ھذه المظاھرات أوال في سياق تصاعد عمليات التفتيش واالعتقال التي أعقبت اختطاف وقتل ثالثة شبان إسرائيليين قرب الخليل ،ثم جرت
بعد ذلك احتجاجا على اختطاف وقتل صبي فلسطيني في القدس الشرقية ،وعلى العملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة .ومنذ ما قبل اختطاف
وقتل الشبان اإلسرائيليين الثالثة في الضفة الغربية في  12حزيران عام  ،2014تم تسجيل ما مجموعه  1,454عملية تفتيش واعتقال ألقي خاللھا
القبض على حوالي  2,100فلسطينيا.

42
43

وفقا لحكومة إسرائيل ،تم إنشاء وحدة شرطة خاصة للتعامل مع ھجمات "دفع الثمن".
تشير التقديرات إلى أن  38طفال أصيبوا بجروح في  362حادثة ،وتم اقتالع أو قطع أشجار  9,745خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

44

من بين القتلى مستوطنون إسرائيليون وغير مستوطنين وكذلك قوات إسرائيلية .وقد تم تسجيل ما مجموعه  104حوادث ضد مستوطنين
إسرائيليين خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

45

تم ھدم ثالثة مبان في المنطقة )أ( كإجراء عقابي ،وھدمت خمسة في المنطقة )ب( خالل القيام بعمليات عسكرية .ويتم احتساب كل بناء يھدم
كھيكل منفصل .وقد تكون المنھجية التي يستخدمھا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لعد المباني مختلفة عن تلك التي تستخدمھا جھات أخرى .فمصطلح
"مباني سكنية" يشير إلى أي ھيكل يستخدمه الناس بوصفه منزال أو مسكنا ،بما يشمل الھياكل المؤقتة والثابتة .أما "المباني المرتبطة بسبل العيش"
فتشمل الھياكل التجارية ،وحظائر الحيوانات ،والزرائب أو السقائف ،والدفيئات الزراعية ،والمساجد ،والمخازن ،الخ .أما "البنية التحتية" التي يتم
تدميرھا فتشمل آبار جمع المياه والصھاريج ،وخطوط الكھرباء ،واألسيجة ،والجدران ،والطرق .ومن بين مجموع المباني التي ھدمت في القدس
الشرقية ،تم تدمير  14مبنى ذاتيا بوساطة أصحابھا ،لتجنب الغرامات وغيرھا من األعباء المالية اإلضافية.

45
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46

تشير البيانات المتاحة إلى أن  966شخصا تم تشريدھم في المنطقة )ج( و  176في القدس الشرقية عقب عمليات ھدم.

47

إذا أنجز بناء الجدار كما ھو مخطط ،فسيبلغ طوله  712كم ،أي أكثر من ضعف طول الخط األخضر الذي يبلغ ) 323كم( .ويقع حوالي %85
من مسار الجدار داخل الضفة الغربية ،وليس على طول الخط األخضر .وفي حال أكمل بناؤه كما ھو مخطط ،سيعزل الجدار  %9.4من الضفة
الغربية ،بما فيھا القدس الشرقية واألراضي الحرامOCHA, “ In the Spotlight: 10 Years since the International Court of ) .
” 9 ،Justice (ICJ) Advisory Opinionتموز  ،2014متوفر في الموقع .(www.ochaopt.org :ووفقا للحكومة اإلسرائيلية ،فقد نظرت
المحكمة العليا في إسرائيل ،بوصفھا محكمة العدل العليا ،بعناية في مسار الجدار في العديد من الحاالت ،وقد التزمت الحكومة اإلسرائيلية باألحكام
الصادرة عن ھذه المحكمة.
48

تشير التقديرات إلى أن حوالي  11,000فلسطيني ،من بينھم طالب ،مضطرون للمرور عبر نقاط التفتيش للوصول إلى الخدمات التعليمية
والصحية وغيرھا من الخدمات في الجانب الفلسطيني من الجدار .وعالوة على ذلك ،يمتلك حوالي  150تجمعا فلسطينيا أراض تقع خلف الجدار ،ما
يجبر السكان على السعي للحصول على "تنسيق مسبق" خاص أو تصاريح "زائر" للوصول إلى أراضيھم ،لكن ھذه التصاريح ال تمنح دائما .ويتم
توجيه العبور من خالل الجدار إلى األراضي الزراعية عبر بوابات .وفي موسم قطف الزيتون في عام  ،2013كانت ھناك  81بوابة مخصصة
لدخول المزارعين ،لكن تسعة منھا فقط كانت تفتح كل يوم ،وتسعة أخرى كانت تفتح ليوم او أكثر خالل األسبوع باإلضافة إلى موسم الزيتون ،و 63
كانت تفتح فقط خالل موسم الزيتون الذي يستغرق حوالي  45يوما سنويا.

49
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انظر ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" ،موجز بيانات مواطن الضعف في المنطقة )ج(" ،2013 ،متوفر في الموقع.www.ochaopt.org :

تشمل القطاعات الرئيسة الزراعة ،واستغالل معادن البحر الميت ،واستخراج حجارة البناء ،والبناء ،والسياحة ،واالتصاالت ،ومستحضرات
التجميل) .البنك الدولي "المنطقة )ج( ومستقبل االقتصاد الفلسطيني" 2 ،تشرين أول  ،2013ص  .3ھذه المعلومات متوفرة في موقع:
.(www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza
51

وفقا للبنك الدولي ،في عام  2009بلغ معدل الفقر بين العاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية المحتلة  ،%36في حين بلغ  %17بين
العاملين .وقد لوحظ وجود نمط متماثل في الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة )انظر البنك الدولي" ،التعامل مع الصراع :الفقر واالشتمال في
الضفة الغربية وقطاع غزة" 16 ،تشرين األول  ،2011متوفر في الموقع.(www.worldbank.org/en/country / westbankandgaza :
ووفقا للجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ،وبرنامج الغذاء العالمي،
"مسح الظروف االجتماعية-االقتصادية واألمن الغذائي للعام  ،"2102كان %21من أرباب األسر غير اآلمنة غذائيا في الضفة الغربية عاطلين عن
العمل ،مقارنة مع  %5فقط من أرباب األسر اآلمنة غذائيا.

52

روابي عبارة عن مشروع استثماري خاص بتكلفة  850مليون دوالر ،تم تصميمه ليكون مدينة حديثة تلبي المعايير البيئية العالية ،بحيث يوفر
فرصا للسكن عالي الجودة والميسور التكلفة ألكثر من  5,000أسرة .وقد واجه مشروع روابي عدة صعوبات ،منھا الحصول على تصريح لشق
طريق للوصول إلى الموقع ،وتخصيص ما يكفي من المياه لسكان المدينة مستقبال .فخط أنابيب المياه الرئيس لروابي يتطلب موافقة السلطات
اإلسرائيلية من خالل لجنة المياه اإلسرائيلية الفلسطينية المشتركة ،التي فشلت في عقد أي اجتماع على مدى العامين الماضيين لمناقشة االحتياجات
المائية .وتعتبر عدم قدرة المدينة على االتصال بمصدر للمياه السبب الرئيسي الذي يمنع السكان من االنتقال إلى المدينة) .نشرة روابي بيتي" ،تأخير
انتقال سكان المرحلة األولى بسبب مشكلة المياه" ،نشرة شتاء  .(2014وحالما يتم حل مشكلة المياه ،سيستغرق األمر نحو أربعة أشھر إضافية
الستكمال البناء الذي بدأ في عام  .2011وفي ظل عدم القدرة على تحصيل األموال إال عند تسليم الشقق ،فإذا استمر المشروع بالتباطؤ ،وإذا لم يتم
استالم المزيد من التمويل المطلوب من قطر وغيرھا من الممولين ،فسوف يتم إيقاف المشروع بالكامل في مطلع عام ) .2015صحيفة نيويورك
تايمز 26 ،“New Palestinian Town in West Bank Awaits Israeli Approval for Water” ،آب .(2014
53

استخدم أحيانا مصطلح  master plansلإلشارة إلى المخططات الھيكلية  ،outline plansكما حدث مثال في التقارير السابقة للجنة االرتباط
الخاصة.

54

تشمل ھذه الحزمة تدخالت من المتوقع أن تساعد في إعادة إحياء أنشطة اقتصادية ھامة ،خاصة في المناطق المھمشة التي تتمتع بإمكانات إنتاجية.

55

أظھر مسح أجراه معھد القدس للدراسات اإلسرائيلية في عام  2006أن أولئك الذين يعيشون خارج الجدار في المناطق المجاورة للقدس قد غيروا
كثيرا بعد بناء الجدار من عادات التسوق التي كانوا يمارسونھا ،حيث سُجّ ل "انخفاض حاد في نسبة المتسوقين في القدس الشرقية ،في كل من شارع
صالح الدين ،والمدينة القديمة )من  ٪10إلى  ،٪3ومن  ٪8إلى  ،٪1على التوالي(") .معھد القدس للدراسات اإلسرائيلية“The Security ،
” ،2006 ،Fence around Jerusalem: Implications for the City and its Residentsص  .(72وفي الوقت نفسه ،ازداد النشاط
الشرائي لھؤالء المستھلكين في المناطق التي ال تتطلب مرورا عبر الجدار أو الحواجز من  %25إلى .%51
56

تشير التقديرات إلى أن نسبة مساھمة اقتصاد القدس الشرقية في إجمالي اقتصاد األراضي الفلسطينية المحتلة انخفضت إلى  %7بحلول عام
 ،2010مقارنة مع  %15-14في فترة ما قبل االنتفاضة .ويعتمد اقتصاد القدس الشرقية على الدعم القادم من بقية الضفة الغربية إلنتاجه وتجارته في
السلع والخدمات ولتوفير فرص العمل ،إال أن القيود اإلسرائيلية على حركة البضائع والناس من بقية أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة إلى المدينة
أدت إلى فصل اقتصاد المدينة تدريجيا عن بقية االقتصاد الفلسطيني .وفي الوقت نفسه ،يعتمد اقتصاد القدس الشرقية على االقتصاد اإلسرائيلي كمصدر
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للعمالة والتجارة ورفد المدينة بالسياحة ،رغم أنه لم يندمج فيه من ناحية بنيوية) .مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(" ،االقتصاد
الفلسطيني في القدس الشرقية :الصمود في وجه الضم والعزل والتفكك"(".2013 ،
57
58

معھد القدس للدراسات اإلسرائيلية ،2014 ،“Jerusalem: Facts and Trends 2014” ،متوفر في الموقع.www.jiis.org :
مركز إسرائيل – فلسطين للبحوث والمعلومات ،“Need Analysis: Downtown East Jerusalem Business” ،ربيع .2013

59

وفقا لمعھد القدس للدراسات اإلسرائيلية" :معدالت الفقر بين السكان الفلسطينيين في القدس عالية جدا :فھناك  ٪77من األسر تحت خط الفقر،
مقارنة مع  ٪21من العائالت اليھودية في المدينة") .معھد القدس للدراسات اإلسرائيلية “Statistical Column: Palestinian Residents
” 13 ،of Jerusalemآب  ،2014متوفر في الموقع(www.jiis.org :
60

منظمة الصحة العالمية،“The Wall: Ten Years of Dividing Palestinians in the oPt and Restricting Health Care” ،
 7تموز عام .2014

61

وفقا لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق ) ،(COGATتم في عام  2013إصدار ما مجموعه  225,410تصريحا لدواعي طبية لحملة
ھوية الضفة الغربية :منھا  100,145لمرضى ،و  121,967لمرافقين من أفراد أسر المرضى ،و  3,298لزيارة مرضى) .وحدة تنسيق أعمال
الحكومة في المناطق .(2014 ،“Focus on Healthcare” ،ويذھب ھؤالء المرضى إلى مستشفيات في إسرائيل والقدس الشرقية.

62

في النصف األول من عام  2014كانت اإلحاالت من قطاع غزة إلى مستشفيات القدس الشرقية أعلى بنسبة  %30منھا في النصف األول من عام
) .2013منظمة الصحة العالمية ،“Referral of Patients from the Gaza Strip” ،لفترات مختلفة (.ووفقا لبيانات وزارة الصحة والھيئة
العامة للشؤون المدنية ،زاد عدد اإلحاالت التي تمت من خالل وزارة الصحة لمرضى من قطاع غزة وبقية مناطق الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس
الشرقية من  %40) 22,605من إجمالي اإلحاالت( في عام  2011إلى  %44) 26,850من إجمالي اإلحاالت( في عام .2013

63

وفقا لمعھد القدس للدراسات اإلسرائيلية ،في عام  2011بلغت كثافة السكن في القدس  1.9فرد لكل غرفة بالنسبة للعرب ،مقارنة مع  1.0فرد
للغرفة الواحدة بالنسبة لليھود .وعلى النقيض من ذلك ،كان معدل نصيب الفرد  13متر مربع في األحياء ذات األغلبية العربية ،مقارنة مع  24متر
مربع للفرد في األحياء ذات األغلبية اليھودية) .معھد القدس للدراسات اإلسرائيلية.(2014 ،“Statistical Yearbook 2013” ،

64

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" ،القدس الشرقية :مخاوف إنسانية أساسية" ،نسخة محدثة في آب  ،2014متوفرة في الموقع:
.www.ochaopt.org
65

تشير البيانات األولية التي جمّعتھا مجموعة الحماية "" Protection Clusterفي األراضي الفلسطينية المحتلة ،والتي تضم ممثلين عن منظمات
إنسانية عاملة في مجال الحماية في فلسطين ،إلى أن  2,131فلسطينيا قتلوا ،منھم  1,473شخصا تم تحديد ھويتھم بوصفھم مدنيين )من بينھم 501
طفال و  257امرأة( ،علما بأن ھذه البيانات تستند إلى معلومات أولية ،وقابلة للتغيير تبعا للمزيد من التحقق) .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية“Gaza ،
” 4 ،Emergency Humanitarian Snapshotأيلول  ،2014متوفرة في الموقع.(www.ochaopt.org :

66

أشارت التقييمات السريعة إلى أن العديد من المشردين داخليا المقيمين في مراكز اإليواء وعند عائالت مضيفة قد واجھوا مجموعة من المشاكل،
منھا :االكتظاظ وانعدام الخصوصية ،نقص خدمات الصرف الصحي ومقومات النظافة ،نقص المياه والكھرباء ،نقص اإلمدادات الغذائية ،إضافة إلى
الھموم الصحية التي تشمل األمراض المعدية ،ونقص الكادر الطبي في مراكز اإليواء ،ونقص األدوية والرعاية الصحية لألمراض المزمنة التي يعاني
منھا خاصة كبار السن ،ونقص المواد غير الغذائية.

67

رغم عدم تحديد مدى التلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب حتى اللحظة ،من المتوقع أن اآلالف المتفجرات من مخلفات الحرب قد تركت في
المناطق التي كانت مسرحا للنزاع ،ما يشكل خطرا كبيرا على المدنيين.

68

كان ھذا ھو النفق الثالث الذي يتم اكتشافه خالل سنة .وقد أعلنت القيادة العليا لحماس مسؤوليتھا عن إنشاء ھذا النفق ،مشيرة إلى إمكانية استخدامه
لتنفيذ عمليات خطف تساعد في اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين.

69

تشير البيانات األولية إلى أن حوالي  %13من المساكن قد طالھا القصف ،وقد أصبحت  %5من المساكن غير صالحة للسكن – أي ما يقدر بنحو
 18,000وحدة سكنية إما ُد ّمرت أو أصيبت بأضرار جسيمة ،مما ترك أكثر من  108,000شخص بال مأوى) .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
” 28 ،"Gaza Emergency Situation Reportآب  ،2014متوفر في الموقع(www.ochaopt.org :

70

قبل بدء القتال ،كان قطاع غزة يحصل على الكھرباء من ثالثة مصادر :الشراء من إسرائيل ) 120ميغاوات( ،ومن مصر ) 28ميغاوات( ،وما
يتم توليده في محطة كھرباء غزة ) 60ميغاوات() .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" ،مناشدة إنسانية من أجل أزمة غزة  ،"2014آب  ،2014متوفرة
في الموقع.(www.ochaopt.org :

71

تشمل ھذه األمراض اإلسھال) .اليونيسيف“Protecting Children from Unsafe Water in Gaza Strategy, Action Plan ،
” ،and Project Resourcesآذار (.2011
72

انظر مكتب ممثل الرباعية" ،المبادرة االقتصادية من أجل فلسطين" ،و اليعقوبي ،أحمد“Sustainable Water Resources .2006 .
” .Management of Gaza Coastal Aquifer, Palestineورقة قدمت إلى المؤتمر الدولي الثاني للموارد المائية والبيئة الجافة .متوفرة
في الموقع.www.icwrae-psipw.org :
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73

وفقا للبنك الدولي" :ترك حرمان المص ّدرين من قطاع غزة ،منذ عام  ،2007من الوصول إلى سوقي إسرائيل والضفة الغربية ،بسبب الحصار
اإلسرائيلي ،آثارا مدمرة على االقتصاد الفلسطيني .فقد كان إلغالق ھاتين السوقين تداعيات متصاعدة شملت القطاع الخاص الفلسطيني برمته ،وال
يزال القطاع الخاص في غزة تحت تأثيرھا" )البنك الدولي" ،تقييم مناخ االستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة  -التشظي وعدم اليقين" ،أيلول
 ،2014ص.(35

74

بالنسبة للقطاع الزراعي وحده ،تشير النتائج األولية إلى أن الخسائر في األصول تبلغ  450مليون دوالر .وتشير تقديرات منظمة األمم المتحدة
لألغذية والزراعة إلى أن قطاع صيد األسماك قد خسر بالفعل حوالي  %10من صيده السنوي.

75

قبل الحصار لعبت ھذه التجارة دورا رئيسا في دعم النشاط االقتصادي ،من خالل بيع ما نسبته  %76من منتجات األثاث المصنعة ،و  %90من
المالبس ،و  %20من المنتجات الغذائية ،إلى جھات خارج قطاع غزة) .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية " ،التقرير الشھري لمراقب الشؤون
اإلنسانية" ،نيسان  ،2013متوفر في الموقع. www.ochaopt.org :

76

على سبيل المقارنة ،شكلت الصادرات السلعية من الضفة الغربية  %15من الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول من عام ) .2014الجھاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،التقديرات األولية للحسابات القومية الربعية" ،لعدة أرباع من السنة ،متوفرة في الموقع.(www.pcbs.gov.ps :
وفقا للجھاز ،تشمل بعض أھم الصادرات من الخدمات من قطاع غزة االتصاالت واإلنشاءات وخدمات السفر .وكانت مستويات تصدير الزھور
واألعشاب الطبية أقل في األشھر الثمانية األولى من عام  2014منھا في عام  1,928) 2013ألف زھرة و  12,020كغم أعشاب ،مقارنة مع
 3,601ألف زھرة و  12,834كغم أعشاب ،على التوالي( ،مع أن صادرات الفواكه والخضار كانت أعلى ) 250.4طن مقابل  182.7طن( .وفي
بعض األحيان لم يكن ھناك أية صادرات من األثاث ،بينما تم تصدير سعف النخيل إلى إسرائيل في شھر آب  .2013كما تم تصدير بسكويت إلى
إيطاليا في عام ) .2014مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط )أونسكو(" ،التقرير االجتماعي-االقتصادي"،
لفترات مختلفة ،متوفر في الموقع .(www.unsco.org :وكانت الوجھات األساسية للمنتجات الزراعية ھي أوروبا ،والواليات المتحدة ،بين شھري
صدّرت إلى روسيا .كما تم تصدير كميات قليلة من األثاث إلى أوكرانيا في نيسان .2014
كانون الثاني وآب  ،2014إضافة إلى بعض المنتجات التي ُ
وتم تصدير بسكويت إلى إيطاليا في أيار ) .2014أونسكو" ،التقرير االجتماعي -االقتصادي" ،لفترات مختلفة ،متوفر في الموقع:
.(www.unsco.org
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قبل الحصار استوعبت ھذه األسواق  %85من المنتجات التي كانت تباع خارج قطاع غزة") .چيشاه–مسلك" -مركز للدفاع عن حريّة التنقل،
"بطاقة معلومات غزة" ،تموز  ،2013متوفرة في الموقع  .(www.gisha.orgتتسبب الصعوبات في استكشاف أسواق جديدة والتكاليف المرتفعة
للمعامالت والنقل المرتبطة بالوجھات األخرى في شل القدرة التنافسية للمنتجين في غزة ،الذين يعانون أصال من ارتفاع تكاليف اإلنتاج.
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وفقا لالتحاد األوروبي" ،يتسم نظام نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم )نظام مضاعف لتنزيل وتحميل البضائع( (double back-to-
 ،backبأنه مكلف ,ومتعب وغير مناسب للمنتجات الزراعية الحساسة .نتيجة لذلك ،كان متوسط عدد الشاحنات التي غادرت غزة في النصف األول
من عام  2013أقل من شاحنة واحدة في اليوم ،مقارنة مع  38شاحنة خالل النصف األول من عام ) ."2007االتحاد األوروبي" ،تقرير رؤساء
بعثات االتحاد األوروبي عن غزة".(2014 ،
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انخفض عدد الصيادين المسجلين من حوالي  10,000في عام  ،2000إلى  3,500فقط في عام  ،2013حوالي  %95منھم يتلقون مساعدات
دولية .وتقدر كمية األسماك الضائعة جراء القيود المفروضة على الدخول في البحر بين العامين  2000و  2012بما معدله حوالي  1,300طن
مكعب سنويا) .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" ،المناطق المقيد الوصول إليھا في قطاع غزة" ،تموز  .2013مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" ،دراسة
حالة :صيادو األسماك في غزة" ،تموز  ،2013متوفرة في الموقع.(www.ochaopt.org :

80

قبل الحرب األخيرة كان قطاع غزة يعاني من نقص يقدر بحوالي  200مدرسة ،وكان ثلثي المدارس يعمل بنظام الفترتين ،ما أدى إلى تقليص
وقت الحصص الدراسية إلى أربع ساعات فقط في اليوم .كما كان معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية الواحدة مرتفعا.

81

وفقا لدراسة أجرتھا اليونيسيف ،تعاني الصفوف الدراسية في قطاع غزة من االكتظاظ ،حيث يبلغ متوسط عدد الصف  35.8طالبا في المدارس
األساسية ،مقابل  35.7في المدارس الثانوية .وعالوة على ذلك ،بينما تعتبر نسبة عدد الطالب الذكور إلى عدد المراحيض مقبولة في مدارس قطاع
غزة ،إال أن نسبة عدد الطالبات إلى عدد المراحيض تتجاوز ضعف ما تحدده المعايير الدولية) .اليونيسيف" ،المياه والصرف الصحي والنظافة
المدرسية :مسح للمعرفة واالتجاھات والممارسات" ،تشرين األول .(2012
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وفقا لتقييم أجرته وزارة التربية والتعليم في مطلع شھر آب ،فقد ُدمرت  22مدرسة بالكامل ،وتضررت  118مدرسة .كما ذكرت األونروا أن 75
مدرسة على األقل قد تضررت .وشملت األضرار أيضا العديد من مؤسسات التعليم العالي في غزة ،مثل الجامعة اإلسالمية.
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استخدمت  100من مدراس األونروا و  25مدرسة حكومية كمراكز إيواء مؤقتة خالل الحرب) .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية“Gaza ،
” ،Crisis Appeal, Update September 2014أيلول  ،2014متوفرة في الموقع.(www.ochaopt.org :
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كان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي في  24آب  .2014لكن في ذلك التاريخ كانت الحرب ال تزال مستمرة ،إضافة إلى أن عددا كبيرا من
المدارس قد ُدمرت أو تضررت ،و  103مدارس كانت تستخدم إليواء  330,000نازح) .منظمة اليونيسيف ومنظمة اليونسكو ومؤسسة إنقاذ الطفل،
"السنة الدراسية في غزة تتعرقل بسبب استئناف القتال" 24 ،آب  .(2014ثم بدأت السنة الدراسية أخيرا في  14أيلول.
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تشير التقييمات األولية السريعة إلى أن نسبة كبيرة من الطالب والمعلمين بحاجة إلى الدعم النفسي-االجتماعي .وھذا ھو محور التركيز خالل
األسابيع األولى من العام الدراسي ،سواء في المؤسسات التعليمية التابعة لألونروا أو التابعة لوزارة التربية والتعليم.
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انظر مثال ،منظمة الصحة العالمية " ،منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقھا إزاء األزمة الصحية اإلنسانية في غزة" 8 ،كانون األول .2014

منظمة الصحة العالمية 26 ،“Referral of Patients from the Gaza Strip – Monthly Report April 2014” ،أيار ،2014
متوفر في الموقع.www.emro.who.int/pse :
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منظمة الصحة العالمية 5 ،“Situation Report #11, 29 August – 4 September 2014” ،أيلول  ،2014متوفر في الموقع:
.www.emro.who.int/pse
89

في أيار  2014تم إصدار  5,681تصريحا للعبور عبر معبر )إيريز( ،مقابل  2,956في شھر أيار) .وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق،
" ،"Gaza Crossing – Monthly Reportألشھر مختلفة ،متوفرة في الموقع.(www.cogat.idf.il :

90

كان عدد اإلحاالت خالل تموز  2014أقل بكثير من المعدل الشھري ) 580في تموز ،مقارنة مع  1,805مثال في حزيران( ،وذلك بسبب القيود
األمنية المشددة على الحركة داخل قطاع غزة ،وبسبب أولويات وزارة الصحة خالل حالة الطوارئ(“Situation Report #10, 23-28 ) .
” 28 ،August 2014آب .(2014
91
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من ھؤالء المصابين البالغ عددھم  ،465خرج  233عبر معبر رفح إلى مصر ،و  232عبر معبر )إيريز(.
أفادت ھذه الورقة من سلسلة من المشاورات مع عدد من المنظمات منھا البنك الدولي.

فريق األمم المتحدة القطري في األراضي الفلسطينية المحتلة" ،غزة في عام  – 2020ھل ستكون مكانا مالئما للعيش؟" ،آب  .2012متوفر في
الموقع:
.www.unsco.org/Documents/Special/Gaza%20in%202020%20a%20liveable%20place%20English.pdf
94

يحصل قطاع غزة حاليا على  124ميغاوات من إسرائيل ،و  35ميغاوات من مصر ،وحوالي  55ميغاوات من محطة توليد الكھرباء الوحيدة في
قطاع غزة .ومنذ كانون األول  ،2013يتم إنتاج الكمية األخيرة ) 55ميغاوات( في قطاع غزة من خالل منح لتمويل الوقود تبلغ قيمتھا حوالي 10
مليون دوالر شھريا.
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حسب التقديرات الواردة في "المبادرة االقتصادية من أجل فلسطين" التي أعدھا مكتب ممثل الرباعية.
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تشير التقديرات إلى أن ديون البلديات وشركات توزيع الكھرباء الفلسطينية لشركة كھرباء إسرائيل تبلغ حوالي  1.7مليار شيكل .وفي شباط
 ،2014شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة وزارية مھمتھا إعادة ھيكلة الديون المستحقة وضمان تحقيق تسوية يمكن االعتماد عليھا لشراء الكھرباء في
المستقبل .وھناك اتصاالت جارية بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق بشأن ھذه المسألة.

97

تعتبر زيادة اإلنتاج في محطة توليد الكھرباء في قطاع غزة في ظل الترتيب الحالي )أي استخدام السوالر /الديزل( طريقة غير فعالة من حيث
التكلفة بدرجة كبيرة ،ويمكن تبرير استخدامھا فقط لتوفير كميات محدودة تكون ضرورية للحفاظ على إمدادات تعتبر في غاية األھمية .في الواقع،
تتسبب تكاليف اإلنتاج الحالية في زيادة اتساع الھوّ ة بين التكلفة اإلجمالية للكھرباء وما يجمع من أموال من المشتركين ،لذا فإنھا تأتي بنتائج عكسية
على الجھود الھادفة لبناء قطاع كھرباء مستدام ذاتيا.
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حسب التقديرات الواردة في "المبادرة االقتصادية من أجل فلسطين" التي أعدھا مكتب ممثل الرباعية.
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