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  ، ما لم يذكر خالف ذلك.2014حتى آب  2013التقرير من أيلول ب المشمولةالفترة 

  تنفيذيملخص 

تعليق محادثات  2014في نيسان ، تم 2013عام  أيلول) في AHLC( االرتباط الخاصةاجتماع لجنة منذ 
كما  ،التفاوضطريق  عن الدولتينيقوم على أساس حل للتوصل إلى  ،الواليات المتحدة التي ترعاھاالسالم 
من  ما بين إسرائيل ندلعتوا، والعنفالتوتر في  تصاعداالضفة الغربية، بما فيھا القدس الشرقية،  شھدت
وأسفرت  ،يوما 51من جھة أخرى، حرب استمرت  وحماس وفصائل مسلحة أخرى في قطاع غزة جھة،
  ، ال سيما على السكان المدنيين في قطاع غزة.نتائج مدمرة عن

وھو أمر ال بد من ل وإنھاء الصراع، إنھاء االحتاليبشر بفق سياسي أل تشھد الفترة الحالية غيابا مقلقا
تحديات  2014 حزيراني ف م تشكيلھاالتي ت الوطني توافقحكومة التواجه . وفي الوقت نفسه، تهمعالج

الضفة الغربية  جمعو ،ى إعادة اإلعمار في قطاع غزةتحمل مسؤولياتھا الكاملة واإلشراف عل تعيقضخمة 
  .واحدةشرعية تحت حكومة وقطاع غزة 

 عن أية االمتناعو حكومة التوافقدعم بجميع األطراف الفلسطينية تقوم أن  اآلنمن الضروري بات لقد 
 بمھمتھا الحكومةھذه بمساعدة وتسھيل قيام  بوجه خاص إسرائيل أن تقوميجب تقوض جھودھا. و إجراءات

 الدوليالمجتمع عموم إلقليميين وا عالقةأصحاب الكما يجب أن يقوم اء األراضي الفلسطينية المحتلة، أنحفي 
  .بمساعدتھا بشكل بّناء

السلطة الفلسطينية خالل  عانت منھاوالصعوبات المالية التي  ،نيالفلسطيني علىالمستمرة الضغوط  ورغم
سات الفلسطينية، بما في ذلك في تعزيز المؤس إال أن ھناك مزيدا من التقدم الذي تم إحرازهالعام الماضي، 

االتجاھات  تدھوريشير مع ذلك، وتقديم الخدمات.  ،الموازنةوإدارة  التخطيط الوطني،مجال في  التقدمأوجه 
ما  لالستدامة،إلى أن الوضع الراھن غير قابل  في الضفة الغربية وقطاع غزة االقتصاديةاالجتماعية 
  إحراز تقدم حقيقي. يستوجب

السلطة  موازنةفي  ز المتكرردوامة العجمن  لخروجبة من جميع األطراف لمطلوخطوات ھناك و
الذي ، وتراكم المتأخرات الجھات المانحةغير المؤكد من دعم المن خالل  تمويله ذي يتمالو ،الفلسطينية

عد في تخفيف ساتأن  الخطوات ذهھمن شأن و. من البنوكالمكلف القطاع الخاص، واالقتراض بيضر 
  :المدى المتوسط فيللسلطة الفلسطينية وتحقيق االستدامة المالية  ،ساعداتاالعتماد على الم

  ،سوف تستمر السلطة الفلسطينية في االعتماد على مساعدات المانحين لتغطية نفقاتھا. في المدى القصير
عزز ، وأن يةنزاوملل هدعم على، أو أن يرفع من، مستوىمجتمع المانحين  أن يحافظ لذا من الضروري
. أكبر ليةعافب موازنتھاخطيط وإدارة تمن ية لسلطة الفلسطينوذلك لتمكين ابھذا الدعم، القدرة على التنبؤ 

عادة إلو ،"2016- 2014"خطة التنمية الوطنية الفلسطينية  تنموي لدعمتمويل إلى حاجة أيضا وھناك 
عادة إعمار قطاع غزة على حساب دعم المساعدات إل يتم توفيرال أن  ينبغيواإلعمار في قطاع غزة. 
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على األقل بنفس  ،اآلنوھما أمران ضروريان دة اإلنمائية في الضفة الغربية، أو المساع الموازنة
  قبل التصعيد األخير. الدرجة التي كانا عليھا

 لحفاظ على إلى احتاج ھي تو ،لتعزيز وضعھا المالي جديرة بالثناءت السلطة الفلسطينية خطوات اتخذ
 .نطاقا وسعاألماعية السلبية المحتملة االجت/ أو ، مع مراعاة اآلثار االقتصادية واالنضباط المالي

  يحفز النمو ، ما لقيود اإلسرائيليةل وأوسع نطاقا ة األجل تخفيفا إضافياطويلتحقيق استدامة مالية يتطلب
زيادة العائدات الضريبية  يؤدي بدوره إلىعمل، وخلق فرص يو الذي يقوده القطاع الخاصالمستدام 

وذلك ، االقتصادية اعيةاالجتملتنمية باتغيير جوھري يسمح من الضروري إحداث للسلطة الفلسطينية. 
 .الوصول إلى المنطقة (ج) مثال من خالل

ال فالحاجة إلى تغيير جوھري. صارخ  وضوحب أسابيععلى مدى الصراع المدمر  أظھرفي قطاع غزة، 
نقسام االوال استمرار  ،لألنفاقالالزمة المواد وال تھريب المسلحين لألسلحة أو  ،اإلسرائيلي حصارال

إن أكثر كارثية. تكون  أخرى،حرب عن تھيئة الظروف الندالع  ئا، عداقدم شيييمكن أن  ،الفلسطيني
غذي عدم االستقرار يس - روج ودخول البضائع والناس على خ - قطاع العلى  القيودفرض استمرار 

علينا  نبغي، يفي المقابل. ليس إال مسألة وقت ةمقبلالتصعيد الموجة جعل ي، وتنميةوتراجع الوالصراع 
طاع غزة اغتنام ھذه الفرصة لتحقيق الھدوء والتغيير التحولي الذي يرفع الحصار ويسمح للفلسطينيين في ق

المخاوف األمنية  ةعالجم في حين تتمالكامل بحقوقھم األساسية،  ھمعتمتكفل يو ،أن يعيشوا حياة طبيعية
مواد أن بو ستحظى بالدعمإعادة اإلعمار عملية  أنبمنح الجھات المانحة الثقة يتم و ،المشروعة إلسرائيل

 إيجادعلى مع جميع األطراف تعمل األمم المتحدة  لذا فإن. ةمدنية المقصودالألغراض لتستخدم ساإلعمار 
مار إعادة إع ،يذتنفمن والقطاع الخاص  ،قيادةمن  حكومة التوافقوتمكن  ،آلية تستجيب لھذه االحتياجات

مثل الطاقة والمياه، وتوفير الخدمات، وال  بنيويةقطاع غزة. ومن الضروري أيضا معالجة قضايا التنمية ال
  سيما الصحة والتعليم، وتفعيل النشاط االقتصادي من خالل التجارة الخارجية.

عودة  ضوءاألمن في قطاع غزة في تحقيق و لحاكميةوا واإلنعاش ينبغي أن تتم عمليات إعادة اإلعمار
تحديات كبيرة في ھذا الصدد، بما في حكومة التوافق إلى القطاع. ستواجه واحدة شرعية سلطة فلسطينية 

المالية  تبعاتومواءمة األطر القانونية، والالمدنية،  اتالنظم المالية والخدم بإدماج القضايا المتعلقة ذلك
لتوسيع اإلنجازات  افرصلھا المصالحة  ستوفرفي الوقت نفسه، . دوائر الحكوميةدمج الرتبة على إعادة المت

إجراء ال بد أن تقوم حكومة التوافق بلھذه الغاية، تحقيقا قطاع غزة. و لتشملالدولة مؤسسات بناء في مجال 
وعلى مؤسسية، بما في ذلك قطاع األمن. في سياق إعادة الھيكلة ال المدنية جھاز الخدمةشامل لإصالح 

استخدام القوة من خالل نشر على ريجيا السيطرة الفعلية والحصرية تد تتولىالسلطة الفلسطينية أيضا أن 
وعند الضرورة، ستقوم األمم قطاع غزة.  مختلف مناطقفي لى المعابر الحدودية وعالفلسطينية  قوات األمن

دعم ب ،تحاد األوروبيمثل اال األرض، وبالتعاون مع شركاء آخرين ا علىھمن وجود المتحدة، مستفيدة
  .بات اآلن أمرا ضروريا ريع في ھذه القضاياستقدم إحراز أن  إذ، ھذه المھامتنفيذ في  حكومة التوافق
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عليه إلى حد  طغت على الرغم من أن األحداث في قطاع غزةفالوضع على األرض في الضفة الغربية، أما 
عدة إضافة إلى  ،العنف تمعدالارتفاع في  لجّ حيث سُ الل الفترة المشمولة بالتقرير، خ تدھورفقد ، كبير

فتى لقتل اختطاف ومن  تبعه وما ،ينإسرائيلي شبانفي ذلك اختطاف وقتل ثالثة تطورات مثيرة للقلق، بما 
دد كبير من ، ومصادرة األراضي، وعبوتيرة مرعبةالتوسع االستيطاني  اراستمرفضال عن فلسطيني، 
  بين الفلسطينيين والقوات اإلسرائيلية والمستوطنين.ما  لتجّ التي سُ المواجھات 

فلسطين  في قدرةو ،لضفة الغربيةل الجغرافيتواصل في تحقيق ال جوھريةأھمية ذات (ج) منطقة لا
المياه و مواصالتالشبكات البنية التحتية العامة، مثل  عيتوسل ةضروريھذه المنطقة . فعلى البقاء واقتصادھا
تلبية تنمية القطاع الخاص، ولومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات، و ،والكھرباء

 المجتمعات المحلية في المنطقةوتمثل . طقتين (أ) و (ب)في المنالمحلية مجتمعات لل يةوتنمالحتياجات اال
 المنطقةھذه  رغم أنحتياجات اإلنسانية، ن حيث االم ،ضعفا في الضفة الغربيةالمجتمعات أكثر بعض (ج) 

تطوير كما أن تنمية البشرية للشعب الفلسطيني. للو ،لة لألراضي الفلسطينية المحتلةإمكانات ھائ تنطوي على
 يةسرائيلاإلحكومة ال لذا فإنزيادة اإليرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية. إلى أيضا سيؤدي المنطقة (ج) 

ة الفلسطينية والمجتمع الدولي، بالتشاور مع السلط ،المنطقة (ج)نمية تل تاحة المجالإلمدعّوة بإلحاح 
 مخططا 90الموافقة على من شأن و .المنطقةھذه الفلسطينية في المحلية الستجابة الحتياجات المجتمعات لو

 ،المدنية اإلسرائيليةاإلدارة إلى  ھذه المجتمعات قدمتھافلسطينية مجتمعات محلية  الحتياجات مستندة اھيكلي
فإن ينية. وبالمثل، تلبية احتياجات التخطيط لجميع المجتمعات الفلسطباتجاه أولى  إيجابية خطوة أن تشكل

تبلغ قيمتھا  ،المشاريع الزراعيةزمة من لموافقة على حعلى احكومة إسرائيل  حثھا تواصلاألمم المتحدة 
الوكالة البريطانية للتنمية / البريطانيةمن الحكومة  بتمويلاألمم المتحدة تنفذھا سوماليين دوالر،  5نحو 

  الھولندية.الحكومة و) DFID(الدولية 

السلطات  ھاأغلقتالتي  ،التجارية في المدينةغرفة الإعادة فتح فسوف تشكل لقدس الشرقية، أما بالنسبة ل
ة فتح إعادببموجب خارطة الطريق  يةسرائيلاإللتزامات الا تمشيا معوذلك ، 2001اإلسرائيلية منذ عام 

ومعالجة  ،وتعزيز النشاط االقتصادي ،تنشيط القطاع الخاصلالمؤسسات الفلسطينية، خطوة أولى مھمة 
لفلسطينيين في المدينة. ا تمسّ وارتفاع مستويات الفقر التي  ،انخفاض مستويات المشاركة في القوى العاملة

مبادرات التخطيط ل بإيالء االھتمام الالزمسلطات اإلسرائيلية ال من الضروري أن تقوموعالوة على ذلك، 
االجتماعية و ة السكنيةالفلسطينياالحتياجات لتلبية  إنمائي إنشاء إطارمن أجل  ،الفلسطينية المجتمعي

  .شرات اآلالف من المقدسيينتحسين الظروف المعيشية لعصوال إلى ، والتي ال تزال معلّقة واالقتصادية

أن الوضع في قطاع بتذكيرا صارخا للجميع  باعتبارهسببته الحرب األخيرة  الدمار الذييجب النظر إلى 
ي ف الوضع مفاعيلتغيير ل امقدس الدينا واجبإن لذا فتكون كارثية. سأن حربا أخرى و ،غير مستدامغزة 

شعور متجدد بإلحاحية ھذا بمدفوعين  ،الوضع في الضفة الغربية معالجة أيضانفسه وفي الوقت قطاع غزة، 
إلحالل  ةد متجددوجھلو ،األساس لحياة مدنية كريمة أن يرسي. ھذا ھو المسار الوحيد الذي يمكن الوضع

  الفلسطيني.واإلسرائيلي بين الطرفين سالم ال
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 لشروع فيآلية ل لبلورة ،طرافمع األ العمل بشكل مكثف األمم المتحدة تواصلكتابة ھذا التقرير،  أثناء
منسق األمم المتحدة الخاص  سيقومفي ھذا الصدد، ووإعادة اإلعمار في قطاع غزة.  ساكنإعادة تأھيل الم

للجنة االرتباط و أيلول، 16مجلس األمن الدولي في ل بتقديم إحاطة ،لعملية السالم في الشرق األوسط
  .أيلول 22في  الخاصة

 مقدمةأوال: 

 
في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ  تم تحقيقھاالتي لتغييرات ا حول آخر المستجداتھذا التقرير  عرضي .1

 وموقفھا بشأن جھود األمم المتحدة وضح، وي2013 أيلولفي الرتباط الخاصة ع األخير للجنة ااالجتما
والمجتمع المعنية  طرافمتحدة، جنبا إلى جنب مع األاألمم الستواصل التي الرئيسة القضايا والتوصيات 

إعادة اإلعمار  معالجة قضاياإلى العديد من ھذه التوصيات  رميتقدم. وتحراز إل يھال علالدولي، العم
القتصاد الفلسطيني، بما واالستفادة من إمكانات ا ،طويلة األمد في قطاع غزةالتنمية الھيكلية واإلنعاش و

 ضرورية جداال  يراداتمصدر إضافي لإلخلق الفلسطينيين و المنطقة (ج)، من أجل تحسين حياة يشمل
 إلى تخفيضفي نھاية المطاف  يؤديسوف األمر ھذا  ورغم أن. من خالل الضرائبلسلطة الفلسطينية ل

دعم الالحاجة إلى  عنبديال المدى القصير  فيإال أنه لن يشكل المانحين،  من المطلوبة مساعداتحجم ال
دعم إلى حاجة العن ، وال الفلسطينيةلسلطة ا في الوقت المناسب، والذي يمكن التنبؤ به لموازنة المباشر

دعم خطة التنمية الوطنية ل وتوسيع نطاق تمويل التنمية ،غزةعاش في قطاع نجھود إعادة اإلعمار واإل
 .2016-2014الفلسطينية 

ولة الفلسطينية، السياق السياسي. ثم يعطي لمحة عامة عن التطورات في بناء الد يوضحقسم بالتقرير  يبدأ .2
االقتصادي.  السياق االجتماعيعن إضافة إلى لمحة عامة اإلنجازات، التحديات ومسلطا الضوء على 

 الحركة والوصول قضايا مناقشااألرض في الضفة الغربية،  ثم يستعرض التقرير األوضاع علىومن 
قة والمياه في ، والمنطقة (ج) والقدس الشرقية، والوضع في قطاع غزة. ونظرا ألھمية الطاإلى األماكن
 لھاتين المشكلتين.  ،بنيويةال وأالمؤقتة  المطروحة، سواء الحلوليتناول الملحق (أ) فإن قطاع غزة، 

  

 السياق السياسيثانيا: 

لتوصل با تجدد التوقعاتلجنة االرتباط الخاصة ) المقدم إلى 2013(أيلول األمم المتحدة تقرير  حظال .3
 ،2013 تموزاستؤنفت في التي محادثات لل نتيجةكافة قضايا الوضع النھائي  حولإلى تسوية شاملة 

، 2013بين الطرفين خالل خريف  ةالمباشروالمكثفة  المحادثات الواليات المتحدة. ورغم برعاية
عتمد تُ  اتفاقية إطارلصياغة  2014عام  مطلعالواليات المتحدة منذ  التي بذلتھاوالجھود المستمرة 

وتم تعليق المحادثات  ،آنذاك إال أن ھذه االتفاقية لم تر النورمفاوضات، ستمرار الالعية بوصفھا مرج
في المدى  تحقيق سالم دائملتوقعات بلقوية ضربة  انھيار المحادثاتوقد وجه . 2014منذ نھاية نيسان 

المتفق اإلفراج  بالتزامن مع يةاستيطانتنفيذ أنشطة  إسرائيلإعالنات  ،ومما عقد جھود التفاوض. القريب
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إسرائيل عن  م تفرج، ل2014 آذارفي نھاية و. الفلسطينيين عليه بين الطرفين عن كل دفعة من األسرى
في محادثات السالم،  المحرز في إطارعدم كفاية التقدم السياسي  إلى، مشيرة سرىة الرابعة من األدفعال

أصبحت جميعھا نافذة منذ ذلك  دولية ةواتفاقي ةمعاھد 15االنضمام إلى إلى  1ندولة فلسطي بادرت حين
" بھدف إنھاء االنقسام الشاطئرير الفلسطينية وحماس "اتفاق نيسان، وقعت منظمة التح 23في و. الحين

حكومة  ةسرائيل محادثات السالم، مشيرة إلى أنھا لن تتفاوض مع أيإعلقت  ،إثر ذلكالفلسطيني. 
 حماس. "تدعمھافلسطينية "

 ،في غضون خمسة أسابيع توافق وطني مؤقتةعلى تشكيل حكومة  الداخليالفلسطيني اق تفنصَّ اال .4
 2في وستة أشھر على األقل. ببعد ذلك وللمجلس الوطني الفلسطيني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 

وزراء رامي حمد هللا. برئاسة رئيس ال باس تشكيل حكومة التوافق الوطنيحزيران، أعلن الرئيس ع
ل حكومة جديدة. يشكم توت في قطاع غزة اويةسحماألمر الواقع ال استقال وزراء حكومة، ناء على ذلكبو

أزمة حكم  في نشوء رواتبالوعدم دفع  ،إصالح القطاع العامالمتمثلة بالقضايا العالقة  تسببتمع ذلك، 
  حل. تزال بانتظار الفي قطاع غزة ال

 بترحيبمنظمة التحرير الفلسطينية  مبادئب تلتزملرئيس عباس وا تتبع حكومة توافق وطنيتشكيل حظي  .5
الوحدة الفلسطينية وفقا  باتجاهعلى ضرورة إحراز تقدم األمم المتحدة  فلطالما أكدتالمجتمع الدولي. 

ومبادرة  ،ومواقف اللجنة الرباعية ،في إطار التزامات منظمة التحرير الفلسطينيةوقرارات القائمة، لل
متجددة ھذه الحكومة التأكيدات عن تقديرھا لاألمم المتحدة  ربتعأفي ھذا الصدد، و 2بية.السالم العر

وااللتزام  ،ونبذ العنف ،سرائيلإاالعتراف بالتي تقضي بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ب تقيدأنھا تب
 ات السابقة.يباالتفاق

 12مزيدا من التدھور في شھد و، ترةفھذه الطوال  افي الضفة الغربية متوتر الميدانيظل الوضع  .6
حماس  حّملت إسرائيل. ھمإسرائيليين قرب الخليل وقتل فتيانثالثة  فااختط عند 2014 حزيران
مرتكبي الجريمة. موقع  كتشافعملية واسعة في الضفة الغربية ال على الفور شنتواختطافھم،  ةيمسؤول

 500أكثر من  أسفرت عن اعتقالة، السكانية الرئيستقال في المراكز عمليات بحث واعتنفيذ  تخلل ذلك
على مقربة من  فتيان الثالثةالعثور على جثث ال ، تمحزيران 30 وفي. حسبما أفادت التقارير افلسطيني

ة الحركة عن ھذه بعض ممثليھا مسؤوليأعلن ف واطتخبعملية االحماس  ت. أشادمكان اختطافھم
الثنان ابينما ال يزال  ،الجريمةعلى صلة ب اواحد شخصائيل اعتقلت إسراومنذ ذلك الحين . العملية

طف فتى فلسطيني من خُ اإلسرائيليين،  شباندفن الواحد من بعد يوم و. نيطليق االمشتبه بھم انخراآل
مظاھرات في الضفة  اندالعو ،في القدس حدة التوتر فيلى ارتفاع جديد إدى أما  ،القدس الشرقية وقتل

القبض على ثالثة ثم قامت الشرطة اإلسرائيلية على الفور بإلقاء سرائيل. إشمال في بلدات الغربية وعدة 
 بأن ما قاموا به كانالفلسطيني و فتىبقتل ال وااعترفحيث  بارتكاب الجريمة، مشتبه بھم  نييإسرائيل

 مسلحونال ثفكترة من التوتر المتصاعد، خالل ھذه الفواإلسرائيليين الثالثة.  شبانانتقاما لقتل ال
سرائيل بشن غارات جوية على إوردت  باتجاه إسرائيل،طالق الصواريخ إ ن في قطاع غزةوالفلسطيني
 منذحماس، ألول مرة  أن أعلنت  بعد تموز، 7ير في خطبشكل  بالتدھوربدأ الوضع األمني والقطاع. 

ائيل أطلقت إسر موزت 8في ومن الصواريخ باتجاه إسرائيل.  وابلطالق إشھرا، مسؤوليتھا عن  20
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على وتدمير قدرات حماس  ،وقف الھجمات الصاروخيةأن ھدفھا ھو  ةمعلن "الجرف الصامد"عملية 
الكشف خالله تم  قطاع غزة،  علىھجوم بري بشن سرائيل إ بدأت تموز 17. وفي ھابعمليات ضدقيام ال

 إسرائيل وتدميرھا.وقطاع غزة  نفقا تمتد بين 30عن أكثر من 

خسائر  في وقوعفي ست سنوات،  ھو التصعيد الرئيس الثالثفي قطاع غزة، واألخير التصعيد تسبب  .7
، حشدت ألزمةمنھا لھذه ااستجابة وغير مسبوق من الدمار.  حجماخلَّف و ،المدنيين في صفوفمدمرة 

وثيق مع أصحاب ال العمل، وشخصيا ن العامألمي، بما في ذلك مشاركة اودھااألمم المتحدة كل جھ
تم التوصل إلى ھدنتين  تموز 26 و تموز 17 وفيوضع حد للعنف. بغية  ين،والدولي ينة اإلقليميعالقال

من  كانوا يتوقون إليھافترة راحة الحصول على للمدنيين  ما أتاح ،مم المتحدةوساطة األب إنسانيتين
بوساطة  طالق نارمفتوح إل، أعلن وقف السابعة مساءالساعة تمام في  آب، 26في وأعمال العنف. 

، وفتح وقف إطالق نار شامل ومتبادلإلى االتفاق دعا وقد حيز التنفيذ.  على الفور ودخل ،مصرية
إعادة اإلعمار، مستلزمات المساعدات اإلنسانية وغزة وإسرائيل للسماح بدخول  المعابر بين قطاع

المفاوضات غير المباشرة بين استمرار ستة أميال بحرية، والبحري انطالقا من وتوسيع منطقة الصيد 
 .من بدء تنفيذ االتفاق شھر واحد خاللكافة الموضوعات األخرى  بشأنن الطرفي

وحيد عادة تفي جھودھا إل حكومة التوافقالكامل ل التقديم دعمھاالستعداد  على أھبةاألمم المتحدة تقف  .8
، أمسى تنفيذ ھذا البرنامج وقد. واحدة شرعيةسلطة فلسطينية تحت مظلة الضفة الغربية وقطاع غزة 

لذا يجب على في أعقاب النزاع األخير.  إلحاحاأكثر  حكومة التوافق، في فترة تشكيل ملحا الذي كان
الحكومة الجديدة مھمة تسھيل  - المحتلةحكومة إسرائيل باعتبارھا القوة  خاصة -جميع األطراف

السياسية واألمنية واإلنسانية  التحديات لتواجهو ،مسؤوليات الحكم في قطاع غزة تتولىل ھاوتمكين
المجتمع عموم اإلقليميين و عالقةأصحاب الكما يتعين على ھناك. الجسيمة واالجتماعية االقتصادية 

تغيير جذري في إحداث إيجابي و صياغة برنامجفي  لھذه الحكومةبناءة المساعدة ال توفيرالدولي 
 في قطاع غزة.الوضع ديناميات 

اتفاق وقف إطالق في  لمنصوص عليھاا ،المفاوضات غير المباشرة أن تتناولالغاية، يجب لھذه تحقيقا و .9
 مخاوفصار على قطاع غزة ومعالجة الإنھاء الحب الخاصةالمعادلة األساسية  آب) 26(بتاريخ النار 
جلس رار مقفي  ضايا من خالل العناصر األساسيةھذه القل وقد تم التطرقمنية المشروعة إلسرائيل. األ

حبيس زال لألسف يال  والذي، 2009-2008صراع  في أعقاب صدرالذي  1860األمن رقم 
المفروض على قطاع  اإلسرائيلي حصارال ما من شيء سيتمخض عن من الواضح أنوقد بات . األدراج
نقسام االاستمرار عن وال  ،لألنفاقالالزمة  الموادتھريب المسلحين لألسلحة أو عن وال  غزة،

من تلك التي اكتوى  أكثر كارثية أخرى، تكون حتىحرب ، عدا عن تھيئة الظروف الندالع الفلسطيني
 3.للتو المتضررون بنارھا

التوتر والعنف في الضفة الغربية، بما فيھا  تصاعدالصراع األخير في قطاع غزة، إلى جانب يرسل  .10
يؤذن ل وعقأفق سياسي مانسداد عند ض تداعيات سلبية على األر بنشوء اصارخ االقدس الشرقية، تحذير

يسارع إلى يجب على المجتمع الدولي أن من ھنا، . من خالل المفاوضات لالحتالل والصراعحد  بوضع
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وإيجاد وسيلة  ،ستعادة الثقةالتقديم الدعم لھما ھذه االتجاھات السلبية، وتغيير ى عل طرفينالمساعدة 
 حل الدولتين.ب اآلمال إحياءو ،غزىالستئناف مفاوضات ذات م

  

 بناء الدولة الفلسطينية ثالثا: 

إعادة ھيكلة قطاع األمن، في ذلك ، بما الحكمجسيمة في مجال تحديات حكومة التوافق  انتظارفي  .11
المالية المترتبة على  تبعاتالمعالجة ومواءمة األطر القانونية، والمدنية،  اتالنظم المالية والخدمإدماج و

لتوسيع اإلنجازات  افرصلھذه الحكومة المصالحة  ستوفرفي الوقت نفسه، . دوائر الحكوميةالإعادة دمج 
ديات لتحا بمواجھةالتزامھا الحكومة عن أعربت وقد . قطاع غزة لتشملالدولة مؤسسات بناء في مجال 

 المبذولة إلعادةمن المساعي باعتبار ذلك جزءا  ،إعادة اإلعمار واألمنالحكم وعلقة بالملحة والشاقة المت
من والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية. ب تقيدتواحدة، شرعية حكومة فلسطينية  حكمتحت قطاع غزة 
التي يعتبر  ةيجابياإل ةالتحولي اتالتغييرمسؤولياتھا، وأن تقوم بإحداث  حكومة التوافق ىولتالمھم أن ت
من  امج للقطاعالبرإعداد دعم ل حة مدعوةكما أن الجھات المان، في أمس الحاجة إليھاقطاع سكان ال

المؤسسات ذكرت ل الفترة المشمولة بالتقرير، خالوھذه الحكومة. مرتبطة بخالل المؤسسات ال
واصلت  إال أنھاا بسبب األزمة في قطاع غزة، لضغوط متزايدة، ليس أقلھأنھا تعرضت الفلسطينية 
 .دائھاتعزيز أ

وضع  وقد شمل ذلكلتعزيز وضعھا المالي،  جديرة بالثناءاتخذت السلطة الفلسطينية خطوات  .12
سبل لمعالجة صافي الإيجاد مھمتھا وتشكيل لجنة  ،2016-2014ألعوام إليرادات لل إستراتيجية
 نفقاتال إجمالي بيد أن ،ھدفمستالالرقم اإليرادات اإلجمالية  فاقت 2014 تموزبحلول و 4اإلقراض.

وقد بلغ  5صافي اإلقراض.مستوى إلى ارتفاع  في األساسذلك  عودمن المتوقع، ويأعلى أيضا  كان
وفي ظل  6.السنوية الموازنة قيمةمن  ،، على التوالي%63و  %67 واإلجمالي العجز الجاري

الوضع  تزال المخاوف بشأنال ف، أقل من المتوقع لتنميةاوتمويل  الموازنة ادعم التوقعات بأن يكون 
اآلثار المحتملة لألزمة في قطاع  وتتضاعف ھذه المخاوف في ظل 7.ماثلة المالي للسلطة الفلسطينية

 على أداء االقتصاد بشكل عام.و ،السلطة الفلسطينيةحجم إنفاق على  على المدى القصيرغزة 

و المبين أدناه، من أجل ، على النحبذل جھود متضافرةبجميع األطراف  أن تقوم من الضروري .13
، الجھات المانحةغير المؤكد من دعم المن خالل  يتم تمويله ذيال ،تكررز المدوامة العج الخروج من

 ذهومن شأن ھ. من البنوكالمكلف القطاع الخاص، واالقتراض بيضر الذي وتراكم المتأخرات 
وتحقيق االستدامة  ساعدات،في تخفيف االعتماد على الم أيضا في نھاية المطاف عدساتالخطوات أن 

  :في المدى المتوسطللسلطة الفلسطينية المالية 

  ،سوف تستمر السلطة الفلسطينية في االعتماد على مساعدات المانحين لتغطية في المدى القصير
مستوى دعمه على  هحفاظاإلضافة إلى لذا من الضروري أن يقوم مجتمع المانحين، ب .نفقاتھا

بالدعم التزامات  تقديم، بما في ذلك ه من دعمبما يقدمالقدرة على التنبؤ للموازنة أو زيادته، بتعزيز 
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ومن . أكبر ليةعابف موازنتھاخطيط وإدارة تمن لسلطة الفلسطينية وذلك لتمكين ا، تغطي عدة سنوات
"خطة التنمية الوطنية  تنموي لدعمتمويل شكل على  ،المانحينمن مساعدات الضروري أيضا تقديم 

المساعدات  يتم توفيرأن ال  ينبغي في قطاع غزة. عادة اإلعمارإلو ،"2016-2014الفلسطينية 
وھما دة اإلنمائية في الضفة الغربية، ة أو المساعوازنإعمار قطاع غزة على حساب دعم المعادة إل

نھاية شھر  حتىقبل الحرب. و ، على األقل بنفس الدرجة التي كانا عليھااآلنأمران ضروريان 
 ،، على التوالي%25و % 38تمويل التنمية للموازنة ولدعم الخارجي ال لم يتجاوز، 2014 تموز

 8.من المبلغ المتوقع لھذا العام

  مع االنضباط المالي أن تحافظ علىالسلطة الفلسطينية  يترتب على، الصعب السياق الحاليظل في ،
السلطة  لذا فإن .نطاقا وسعاألماعية السلبية المحتملة / أو االجتمراعاة اآلثار االقتصادية و

 لحد من الزيادات في فاتورة الرواتب،جھودھا ل بأن تواصل ،في المدى القصيرمدعوة، لفلسطينية ا
القوانين الضريبية القائمة، وتعزيز تحصيل ديون  تحسين إنفاذ، وھالموظفيالممنوحة وترشيد البدالت 

الخدمة ھاز إصالحات في جتنفيذ السلطة الفلسطينية  يتعين على، في المدى المتوسطوالكھرباء. 
النفقات من ل اإلنفاق العام يتحوكما أن  9سبل لتحسين مناخ األعمال.ال، وإيجاد المدنية ونظام التقاعد

لمساھمة من السلطة الفلسطينية سيمكن ا في رأس المال المادي والبشرياالستثمار  باتجاه ،جاريةال
 االقتصادية المستدامة.وتعزيز أسس التنمية االجتماعية  ،في القدرة اإلنتاجية لالقتصاد

  استراتيجيتھا  في إطاربالتوازي مع جھود السلطة الفلسطينية المستمرة لتوسيع القاعدة الضريبية
 ،ليس فقط لصالح الفلسطينيين ،نشاط القطاع الخاص من الضروري توسيع، يراداتجديدة لإلال
ي إلى أشار البنك الدول وقدللسلطة الفلسطينية.  يبيةعائدات الضرالأيضا بوصفه مصدرا لزيادة  إنماو
نمو أمام  األكبرالعائق  تشكلالتي تفرضھا إسرائيل على الحركة والتنقل  ةمعقدمة القيود الومنظ" أن

وأوسع  تخفيفا إضافيا، ظل الظروف الحاليةفي لذا يتطلب األمر،  10.القطاع الخاص الفلسطيني"
ما خلق فرص عمل، لرائيلية لتحفيز النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص ولقيود اإلسل نطاقا

ومن الضروري في االستدامة المالية. يسھم بية للسلطة الفلسطينية والعائدات الضري يؤدي إلى زيادة
الوصول إلى  ذلك مثال من خاللاالقتصادية،  لتنمية االجتماعيةباتغيير جوھري يسمح إحداث 

 االقتصادعلى  الوصول إلى المنطقة (ج)آثار  التي تتناولأدناه  27(انظر الفقرة . المنطقة (ج)
  ).يرادات المحليةواإل

من التقدم  امزيد إال أنالسلطة الفلسطينية،  المستمرة التي تعاني منھاعلى الرغم من الصعوبات المالية  .14
 ارئة،الطستجابة الصحية اال مثالتشمل  ،مجاالت متنوعة في مؤسسات الفلسطينيةفي تعزيز الأحرز 

 والتعليم، كما ھو مفصل أدناه: ،ورعاية الطفولة المبكرة

"غرفة من أجل تنسيق االستجابة لالحتياجات الطبية الطارئة في قطاع غزة، أنشأت وزارة الصحة   .أ 
لعبت غرفة وقد  في رام هللا وقطاع غزة.بعمليات متزامنة  التي تضطلع "،عمليات الطوارئ
لمستشفيات، لوإمدادات الوقود  ،المعدات الطبيةتوافر وأداء  رصداسما في العمليات دورا ح

 من خالل تحديدو. دويةاألمخزون ، وحالة ومستوى أدائھا المرافق الصحيةبواألضرار التي لحقت 
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اإلمدادات الطبية إلى المستشفيات في  توريد ةغرفة عمليالانحين، وجھت لثغرات وتنسيق جھود الما
قطاع غزة،  إلى خارج مصابينإحالة التسھيل وبمتابعة أيضا  كما قامتة. قطاع غزة خالل األزم

ة في يالصح طواقمال سنادالبعثات الطبية األجنبية إلتنسيق و ،طبية من الضفة الغربيةالفرق ال وحشد
يومية عن تقارير بإصدار غرفة العمليات  متقا، لمعلوماتالجيد لتدفق اللضمان وقطاع غزة. 

التعاون  وال شك أن 11في القطاع الصحي. عالقةألصحاب ال معلومات محدثةوتوفير  الوضع،
 نجاح غرفة العمليات.في  ارئيس اسببشكل يق بين قطاع غزة والضفة الغربية الوث

بناء نظام بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الفلسطينية تقوم ، "من خالل "حزمة التعليم للجميع  .ب 
تنمية الطفولة  وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في مجال 12.بدرجة أكبر لألطفال ومالئم جامعتعليم 

نظام التعليم الرسمي في األراضي الفلسطينية  مدرجة ضمن 2013حتى عام  لم تكني تالمبكرة، ال
فلسطينية المحتلة من األطفال في األراضي ال% 70نحو الحالي ال تتوفر لوفي الوقت المحتلة. 

التي تشمل قيام  ةخيراأل نجازاتاألطفال، مما يؤكد أھمية اإلعلى خدمات رياض  فرص الحصول
لتنمية الطفولة المبكرة في المدارس الحكومية  الصفوف األولى  بفتح ،2013عام  يفوزارة التربية 

ھذه الخطوة  قد تم استكمال. وفي قطاع غزةمدرسة  14الغربية و  الضفةفي مدرسة  30 في -
من خالل  ،جزءا من نظام التعليم الرسمي جعل تنمية الطفولة المبكرةإطار في التي تندرج  ،الھامة
معلمي مرحلة ما قبل المدرسة. كما وتدريب  ،تنمية الطفولة المبكرةفي مجال  التعليميةمواد التوفير 
عملية تشاورية شاملة ، عقب وطنية لتنمية الطفولة المبكرة إستراتيجيةأول من وضع زارة الو انتھت

دراسية إضافية لتنمية  صفوفحكوميين. وتخطط الوزارة لفتح مع الشركاء الحكوميين وغير ال
تلبية من خالل التعليم للجميع  تحقيق فيبذلك مساھمة خالل السنوات القادمة، الطفولة المبكرة 

مرفقا عاما وخاصا لرياض  25لمؤسف أن إال أنه من ا ،جات األطفال في مرحلة مبكرةاحتيا
 الحرب األخيرة على قطاع غزة. جراء تضرراألطفال قد 

وتمكين المرأة،  النوع االجتماعيفي مساواة الفلسطينية خطوات جادة نحو تعزيز اتخذت السلطة ال  .ج 
تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال  ةأي دون فقد قامت على سبيل المثال بالتصديق

 للنوع القطاعية عبر الوطنية اإلستراتيجية تمت صياغةو .2014 في نيسانالتمييز ضد المرأة 
 ،منظمات المجتمع المدني ن فيھمبم ،مع جميع الشركاءمكثفة مشاورات  استنادا إلى االجتماعي

أقرت السلطة الفلسطينية ھذه االستراتيجية  2014في نيسان و. دوليوالمجتمع ال ،والقطاع الخاص
. إضافة إلى المتعلقة بمساواة النوع االجتماعيتوفر إطارا وطنيا لتعزيز األولويات الوطنية  التي

، بھدف وتوزيعه) LACS( تنسيق المساعدات المحليةإلطار إعداد ميثاق النوع االجتماعي ذلك، تم 
ما قد يؤدي  ،ا اإلطارالمتعلقة بمساواة النوع االجتماعي ضمن ھذولويات الوطنية إدماج األتعزيز 

   .المخصص لمساواة النوع االجتماعيإلى زيادة التمويل 

لدى األمين  دولية ةومعاھد تفاقيةا 13إلى  ھاانضمامصكوك دولة فلسطين أودعت ، 2014في نيسان  .15
عام لواتفاقيات الھاي ل ،األربع يفكما أودعت صكوك االنضمام التفاقيات جن، العام لألمم المتحدة

تنشأ عن  التزامات جديدةھناك حيز التنفيذ.  والمعاھدات االتفاقياتھذه اآلن جميع وقد دخلت  1907.13
 االلتزام بمراجعةاحترام وحماية حقوق اإلنسان، وضمان  من قبيلاالنضمام إلى ھذه المعاھدات، 
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تقديم على أھبة االستعداد ل األمم المتحدةمن ھنا، تقف  .مع ھذه المعايير الجديدة مواءمتھاالتشريعات ل
 رصد ھذهتنفيذ ومن أجل  ،تعزيز المؤسساتمجال ، في مسطينيين، بناء على طلبھلفللمساعدة ال
  14.لتزاماتاال

-2014"خطة التنمية الوطنية الفلسطينية أصدرت السلطة الفلسطينية رسميا  ،الشھر نفسهفي  .16
تجري كل ثالث  التي شاملالوطني التخطيط ال للمرحلة الثالثة من مراحل نتاجاالتي جاءت   ،"2016
الل عملية تشاركية من خ ،المرتبطة بھاستراتيجيات القطاعية االوإعداد ھذه الخطة  وقد تم .سنوات

مع المجتمع مشاورات  كما تضمنتع الخاص والمجتمع المدني، الحكومة والقطا ضمتمملوكة وطنيا 
ثالث  على مدىالضفة الغربية وقطاع غزة في  التنمويةاألولويات الفلسطينية  ھذه الخطة حددتوالدولي. 

وحقوق  النوع االجتماعيمساواة إدماجا لمبادئ و ،النتائجمرتكزا على  اتوجھ وتتضمنسنوات، 
لتحسين تخصيص الموارد واألداء وتقديم ترسي األساس اإلنسان. كما تحدد الخطة مھام الحكومة، و

النفقات  بلغ. وتالموازنة إعداديط الوطني وعمليات من خالل تعزيز التكامل بين التخط، الخدمات
لذا مليار دوالر.  10.4 ية فتبلغالتشغيل ، أما النفقاتمليار دوالر 1.5 تي تتوقعھا الخطةال التطويرية

وسعيا ة في ھذه الخطة. األھداف المحدد استمرار الدعم المالي من المجتمع الدولي لتحقيقيتطلب األمر 
 ھاتنفيذ برامج، على 2014عام  بدءا من الخطة، تعكف األمم المتحدة،أھداف  منھا للمساھمة في تحقيق

. وتقدر الموارد المالية 2016-2014األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية عمل ية من خالل "إطار والتنم
مليار دوالر لثالث سنوات، وقد تم  1.2 بمبلغار طھذا اإللمساعدات المقدمة من خالل تغطية االالزمة ل
  .ھذا المبلغ حشد ثلث

غزة،  في عماراإلإعادة لإلنعاش المبكر والوطنية الفلسطينية  الخطة" تعكف حكومة التوافق على إعداد .17
التنمية طويلة المبكر وإعادة اإلعمار واإلنعاش تقوم فيھا بتحديد احتياجات  التي"، 2014-2016
 قطاعفي  تنفيذھا التدخالت المطلوبقدير تكاليفھا، وترتيبھا من حيث األولوية، فضال عن وت ،األجل

تقييمات تي تستند إلى خطة الشاملة، الصياغة ھذه اللمع الحكومة  ن قربغزة. وتعمل األمم المتحدة ع
 قيادةفي  لجھود حكومة التوافقدعم المجتمع الدولي ويعتبر حتياجات. الضرار الحرب واألقطاعية 

من  قدميهالوقوف على على قطاع الال غنى عنه لمساعدة أمرا  ،قطاع غزةفي أعمال إعادة اإلعمار 
األمم تقوم  ،قطاع غزةفي إلنعاش وإعادة اإلعمار لتنسيق دعمھا لخطة الحكومة ومن أجل . جديد

 UN Support Plan for("قطاع غزةفي  يللتحوالتغيير ادعم لمم المتحدة صياغة "خطة األبالمتحدة 

the transformation of the Gaza Strip).  إلى توفير  األمم المتحدة من خالل ھذه الخطةوتھدف
قضايا الحكم والتنمية  فيأيضا  إنماقطاع غزة، وفي نعاش إعادة اإلعمار واإل في مجالليس فقط  ،العون
 في التغيير التحولي في قطاع غزة.بذلك مساھمة  ،الھيكلية

التي  ،the 2014 Strategic Response Plan)(2014لالستجابة لعام  اإلستراتيجيةالخطة تتطلب  .18
 1.9 مليون دوالر لصالح 938 بتوفيرتشاور مع السلطة الفلسطينية، بال ةاإلنساني نظماتھا المتوضع

% من 29حوالي  تم تأمين، 2014 أيلولبداية شھر  وحتى. المستضعفين ينفلسطينيمن المليون 
 Gaza Crisis-تمثل "المناشدة اإلنسانية من أجل أزمة غزة. ويل المطلوب لھذه اإلستراتيجيةالتمو

Appeal" نطاق النزاع في قطاع غزة حيث أسفر  خطة اإلستراتيجية لالستجابة،للجوھريا  اتحديث



13 
Non-official translation 

اإلنسانية تجدر اإلشارة إلى أن المنظمات وخلق أخرى جديدة. و قائمةاالحتياجات ال مضاعفة ه عنوتأثير
 ما يكفلالوزارات المعنية،  التنسيق الوثيق معمن خالل  قامت بإعداد "المناشدة من أجل أزمة غزة"

اإلنعاش المبكر. و في مجال اإلغاثةالحكومة أولويات بشكل كامل مع التدخالت اإلنسانية انسجام 
حتى نھاية العام  دوالرمليون  552 لھذه "المناشدة" على مطالبات بتوفير وتحتوي النسخة المحدثة

فجرات من المأوى وإزالة المتب المتعلقة ،الحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحا في قطاع غزةل ستجابةلال
والصرف الصحي، فضال  ،والمياه ،والتعليم ،والصحة ة،واالجتماعي ةالنفسي لرعايةمخلفات الحرب، وا

 .سبل العيشدعم و ءالغذاتوفير عن 
  

 15األراضي الفلسطينية المحتلة االقتصادية في-االجتماعية جاھاتاالترابعا: 

االقتصاد كان القيود، فرض استمرار وتصادي، عدم اليقين السياسي واالقتتسم ب حالةفي سياق  .19
يقدر النمو و 2014.16 تموزفي قطاع غزة في األخير النزاع  اندالعقبل حتى  يشھد تباطؤاالفلسطيني 

و  2012عام في  %6 مسجال بذلك انخفاضا عن نسبة، %2أقل من ب 2013سنوي الحقيقي في عام ال
وھو السنوات الست الماضية،  خالل يتم تسجيلهنمو للأقل معدل  ھذاويعتبر  2011.17عام  في 11%

كان من المتوقع أن يبقى النشاط قد . وفي الناتج المحلي اإلجمالي للفرد احقيقي اانخفاضيعكس 
 زمة في قطاع غزةأن تترك األمن المرجح  ،وعلى المدى القصير ،2014عام االقتصادي ضعيفا في 

تموز تدھورا حادا في شھري  مؤشر دورة األعمال ، شھدعلى االقتصاد. على سبيل المثال اأثر سلبي
الضفة  بشكل حاد، إضافة إلى تراجعه في في قطاع غزة األداء االقتصاديتدھور عكس ي ما، آبو

لم تتجاوز  2014في الربع الثاني من عام و 18.قطاع األعمالمعنويات ي ف يرافقه ھبوطالغربية أيضا، 
العاملين أو  (سواء %45.8 من الفلسطينيين في سن العمل نسبة المشاركة في القوى العاملة لمن ھم

ميز سوق العمل الفلسطيني تتإضافة إلى ذلك،  19.%26.3بلغ معدل البطالة كما العاطلين عن العمل)، 
العاطلين عن العمل منذ و ل المحبطين،والعما ذوي العمل المحدود،بيرة من األشخاص أعداد كبوجود 

 ،المباشرالدخل فقدان  في خسائر تتعدى، األمدخاصة البطالة طويلة البطالة، وتتسبب  20.فترات طويلة
المشاكل العاطفية فضال عن  ،اإلحباطبعامل وشعور التشمل فقدان المھارات مع مرور الوقت، ل

تفاقم أيضا إلى  األجور الحقيقيةوركود انخفاض كما أدى  21حية، وفقدان التماسك االجتماعي.والص
انتشار الفقر وانعدام األمن الغذائي. ب التي تتمثلة المحتلة، في األراضي الفلسطيني األوضاع المعيشية

عند  استقرائي انعدام األمن الغذ إال أن، 2013و  2012لغذائي بين عامي األمن امستوى تحسن رغم و
 1.6 انعدام األمن الغذائي من ين الذين يعانونفلسطينيال بلغ عدد 2013 عام فيفمستويات عالية، 

الغذاء،  نقص ال يعود إلى ة المحتلة انعدام األمن الغذائي في األراضي الفلسطينييذكر أن  22.مليون
ض الدخل وارتفاع انخفاويترك  23.عدم قدرة األسر على شراء الغذاء بسبب فقرھا الشديدإلى إنما و

 24أكثر من نصف دخلھم على الغذاء. ونينفق معظمھم ، إذ أنعلى جميع الفلسطينيين اتأثير تكلفة الغذاء

ناتج ال شكل 2013عام ففي القتصاد الفلسطيني، لمحرك ھو التقليديا كان اقتصاد الضفة الغربية  .20
الناتج المحلي اإلجمالي بلغ الي، ومن الناتج المحلي اإلجم %78 للضفة سميالمحلي اإلجمالي اإل

اندالع حتى قبل  بالتباطؤاقتصاد الضفة الغربية أخذ  مع ذلك، 25.دوالر 4200سمي للفرد الواحد اإل
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في الربع الثاني ف 26.صعبةاقتصادية اجتماعية وا ظروفيواجھون السكان  أصبحالنزاع في قطاع غزة، و
في  %16.8 رنة بنسبة، مقا%16.0 في صفوف القوى العاملة البطالةة نسب بلغت 2014من عام 

الفئة العمرية من انعدام فرص العمل، ال سيما  بشكل خاص فئاتبعض ال وقد عانت 27العام السابق.
و  %25.3 في أوساط ھاتين الفئتينمعدالت البطالة  حيث بلغتالنساء، كذلك و عاما 29- 15

في إسرائيل الذين يعملون سكان الضفة الغربية  بلغ عددالربع ھذا خالل وعلى التوالي. %، 26.9
عاملين في الضفة ن من كل ثالثة ااثن نفسه أيضا كان خالل الربعو 109,400.28 حواليوالمستوطنات 

األدنى، وحيث  في مستواھاحيث األجور  ،خاصالقطاع ال لدى نيعمالغربية (باستثناء المستوطنات) ال
ظل في و 29).شيكل إسرائيلي 1450ن الحد األدنى لألجور (عقل ت اروأج املينع٪ من ال22.0يكسب 

عند  2013عام   ألمن الغذائي في الضفة الغربيةانعدام ا ت نسبةاالقتصادية الصعبة، ظل ھذه الظروف
المدى  فيملموسة  اآثارسوف يترك  صراع األخير في قطاع غزةالوال شك أن  30.%19 مستوى

، الذي يعتبر واحدا من القطاعات السياحة بما يشمل مثال قطاعالقصير على اقتصاد الضفة الغربية، 
، الفلسطينيةوفقا لوزارة السياحة واآلثار فخاصة في القدس الشرقية. لتوليد الدخل وفرص العمل،  الھامة
    2014.31آب و تموزبشكل ملحوظ في شھري  وافدينعدد السياح الھبط 

إال أنه من  ،تأثير النزاع األخير على الوضع االجتماعي االقتصادي في قطاع غزة يتم تحديد حجمم ل .21
يتسم حتى قبل اندالع النزاع كان اقتصاد غزة فالمدى القصير.  فيكبيرا ھذا التأثير المتوقع أن يكون 

كان والخارجية. للصدمات  بشدة ضعرّ مو ،المساعداتخالل االستھالك الممول من يحركه ، اشةالھشب
الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للفرد في قطاع غزة لم يتجاوز و ،االنخفاض آخذا فيالنمو االقتصادي 

في الربع الثاني من عام وفي الضفة الغربية.  هأقل من نصفوھو  – 2013 عامفي دوالرا  1715
وھو أعلى  - %45.1 الربع في ھذافي سنة واحدة، بلغ معدل البطالة  %17بعد زيادة بنسبة و، 2014

أولئك الذين تتراوح كان كما ھو الحال في الفترات السابقة، و 2008.32معدل ربع سنوي منذ عام 
في صفوف البطالة  حيث بلغت معدالت، المتضررين كبرأ ،النساءكذلك و ،سنة 29و  15أعمارھم بين 
ية أنفسھم كانوا يعانون أيضا من فغن العاملمع ذلك، على التوالي.  %،60.8و  %63.3ھاتين الفئتين 
فضال ، والعمل بدون عقد)، أو المؤقت العمل الموسميك(محدودية األمن الوظيفي مثل  ،ظروف صعبة

ن ع الذين تقل رواتبھمفي القطاع الخاص  ووصلت نسبة العاملين بأجرانخفاض األجور الحقيقية. عن 
بلغت ھذه الظروف االقتصادية الصعبة،  في ظل. %70.4مستوى مرتفعا بلغ  الحد األدنى لألجور

كما ، 2013 عامفي  %57انعدام األمن الغذائي الفلسطينيين من سكان القطاع الذين يعانون من نسبة
مستويات إلى أن ھذه الوتشير األدلة النوعية  33نوعا من المساعدة. أنھا تتلقىمن األسر  %74أفادت 

 تضاؤلالنزوح و جراء ،الصراع بسبب مزيدا من االرتفاعشھدت قد نعدام األمن الغذائي الالمرتفعة 
أن العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة فقدوا  ورغمالغذاء.  علىصول حلل ةاالقتصادياإلمكانيات 

توسيع  يتطلب األمرلذا  34أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل حاد.إال أن ، ھممصادر دخلھم وسبل عيش
نھا يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا بيد ألتلبية االحتياجات الحالية، ماعية خدمات الحماية االجتنطاق 
وفر تيمكن أن و 35.مقدمة لألسرال اتزيادة االعتماد على المعون تالفيمن أجل  ،االجتماعي بالدعموثيقا 

وفي ھذا سبل العيش، المتعلقة بقضايا الجھود إعادة اإلعمار واالنعاش في قطاع غزة فرصة لمعالجة 
 .تمكين القطاع الخاصسيكون من الضروري  المجال
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على الرغم  ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير اتدھور في الضفة الغربية على األرضاألوضاع  شھدت  .22
 ،العنفمعدالت ارتفاع في  حيث ُسّجل، ، إلى حد كبير عليھا طغت أن األحداث في قطاع غزةمن 

لتوسع في ا اراشھدت الفترة التي يغطيھا التقرير استمرفقد عدة تطورات مثيرة للقلق. إضافة إلى 
ستيطانية، اال بؤرعلى إحدى البأثر رجعي  "إضفاء للطابع القانوني"، و وتيرة خطيرةطاني باالستي

مدرسة دينية يھودية في  ات لبناءخططمقة على صادة جديدة في مدينة الخليل، والممستوطنلوإقامة 
دونم من  5,000ين لمصادرة ما مجموعه طخطماإلعالن عن ركز التجاري في القدس الشرقية، والم

 2013في عام و 37.د الطريق لمزيد من االستيطانيمھبت ما يھدداألراضي الفلسطينية قرب بيت لحم، 
في عددھا ضعف  ،باستثناء القدس الشرقية ،في الضفة الغربية المشاريع االستيطانية الجديدةعدد فاق 
إلى  شيرت حزيران، رغم أن البيانات المتاحة حتى 2000عام على مستوى منذ األوكان ، 2012 عام

لمزيد من التوسع  مخططات كما تم اإلعالن عن  2014.38المشاريع الجديدة في عدد  انخفاض
استمرار وتجدر اإلشارة إلى أن الشرقية وعمق الضفة الغربية. مستوطنات في القدس يشمل االستيطاني 

القدس الشرقية المحتلة، يعتبر غير قانوني بموجب  داخلفي حتى ، االستيطانصادرة األراضي وم
 أيارفي وھدف تحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض. أن يتوافق مع وال يمكن  ،القانون الدولي

معاليه المسّماة ( ةقانونيالغير  ةستيطانياال البؤرةھدم مبان في بية ، بدأت السلطات اإلسرائيل2014
 .اطوع ئھان بيت لحم بعد محاوالت فاشلة إلخالبالقرب م )رحبعام

عدد كبير من المواجھات. حدوث  حيث ُسّجل، بالتوتر أنحاء الضفة الغربية مختلفالوضع في يتسم  .23
: تزايد االشتباكات بين قوات ، منھاتجاھاتاالعدد من  فيالعنف في الضفة الغربية تصاعد  تجّسدوقد 

رشق ب ينالفلسطيني وقياممخيمات الالجئين وحولھا،  داخلاصة خألمن اإلسرائيلية والفلسطينيين، ا
 وممتلكاتھم،ضد الفلسطينيين، اعتداءات بالمستوطنين وقيام ، حارقةالزجاجات بالحجارة والاإلسرائيليين 

أعلى عدد من  2013 عامشھد لقد  39".دفع الثمن" باعتداءات ما يسمى إطار في  ،الدينية أمكانھموحتى 
عدد الفلسطينيين الذين قتلوا . مع ذلك، جاوز 2009 عامالقتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 

مجموع القتلى  2014 عام ھذه اللحظة منحتى  على يد القوات اإلسرائيليةفي الضفة وأصيبوا 
الضفة الغربية في  جرت 2014ففي الفترة من حزيران إلى آب  2013.40والمصابين في عام 

تزايدا ملحوظا في  أيضا السنوات األخيرةوقد شھدت  41.فلسطينيا 27اشتباكات واسعة، قتل خاللھا 
رائيلية الجھود اإلسرغم و. ھمعيشوسبل ، ما يقوض األمن المادي للفلسطينيين عنف المستوطنين

اعتداء  360أكثر من  أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ُسّجلالثمن"،  دفعات "عصابق الخناق على لتضيي
أصيب فقد  42.الممتلكاتأضرار في إصابات أو ، ونجم عنھا وقوع ن ضد الفلسطينيينومستوطنقام بھا 

وعالوة على ذلك،  43.جارآالف األشأو قطع وتم اقتالع  ،فلسطينيا 155ما مجموعه في ھذه الحوادث 
خالل ومستوطنين. باإلسرائيلية في سياق أحداث متصلة  فلسطينيا على يد القوات 125 أيضاأصيب 
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عن ضحايا أو أسفرت  ،إسرائيليينعنف فلسطيني ضد  الةح 100فترة، تم تسجيل أكثر من ھذه ال
 75.44 وجرح إسرائيليين 7حيث أدت إلى مقتل أضرار بالممتلكات، 

لكھا يمالتي  ينامبالھدمت السلطات اإلسرائيلية في الضفة الغربية مئات  الفترة المشمولة بالتقريرخالل  .24
راخيص تعلى  غير حاصلةأنھا  بدعوى ،في القدس الشرقية) 62في المنطقة (ج) و  559فلسطينيون (

د أكثر من يشرتم ت ونتيجة لذلك، 45.(أ) و (ب) طقتينضافة إلى ثمانية مبان في المن، باإلإسرائيلية بناء
وقد شھدت منطقة  46أكثر من نصفھم من األطفال. ،في المنطقة (ج) والقدس الشرقيةشخص  1,000
 نفذت حوالي في الفترة المشمولة بالتقريرفبيرا في عمليات الھدم والتشريد، األردن ارتفاعا ك غور
 يةالبدوالتجمعات  بر وضعويعتھناك. مقيمة فلسطينية ن عمليات الھدم والتھجير في تجمعات م 60%

، 2013 حزيرانمنذ ف. مثار قلق خاصإلى الشرق من القدس الواقعة في التالل  ةة المقيمويوالرع
، العملبوقف ھدم أو أوامر أوامر معات تجمن ھذه ال ةفي تسع مبنى سكني 100أكثر من  صدرت ضد
تنسيق أعمال  قامت وحدةھدم. وعالوة على ذلك،  ةدثاح 14 تسجيل، تم 2014 عامومنذ بداية 

لنقل  ،2014الكنيست في نيسان في إلى لجنة ) بتقديم مخطط COGAT(الحكومة في المناطق 
   .مواقع مركزيةحساسة من المنطقة (ج) إلى ثالثة  واقعفي م تقيممعات بدوية تج
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فتوى ال، على الرغم من الفاصل بناء الجدار باالستمرار فيمنية، األ ھامخاوفبدعوى  تقوم إسرائيل، .25
الجدار التي  بأن تلك المقاطع من تقرّ التي و ،محكمة العدل الدولية قبل عشر سنواتالتي أصدرتھا 

، المرتبط بھاوالتصاريح  اتبوابنظام الداخل الضفة الغربية، بما فيھا القدس الشرقية، إلى جانب توغل بت
 2013في نھاية عام  وقد أكملت إسرائيل 47.الدولي القانونلتزامات إسرائيل بموجب يشكل انتھاكا ال

عدد م يقسفي تالجدار ويتسبب ھذا قيد اإلنشاء. ال تزال  %10 توكان ،من الجدار %62بناء حوالي 
فصل القدس ي فضال عن أنه، امحيطھ عن عزل أخرى، وھابعض وتطويقتجمعات فلسطينية، من ال

 ،لجدار في السنوات األخيرةا مسارفي  التعديالتبعض  إجراءم رغوالشرقية عن بقية الضفة الغربية. 
الجدار ال يزال يؤثر على إال أن ھذا الضفة الغربية،  مع بقية ما أدى إلى إعادة ربط بعض التجمعات

 نحولاألساسية خدمات ال الوصول إلى على، وهأراض واقعة خلفتمتلك  تجمعا 150نحو سبل العيش ل
بين الخط األخضر محصورة مناطق  القدس الشرقية) يقيمون في من خارج( فلسطيني 11,000
يود التي للق اتدريجي اشھدت السنوات القليلة الماضية تخفيفوقد  48.)حدودية"منطقة ال"الوالجدار (

، باستثناء القدس الضفة الغربيةة والقرى في الفلسطينيين بين المدن الرئيس تنقلتفرضھا إسرائيل على 
لم خالل الفترة المشمولة بالتقرير ولى الخدمات وسبل العيش. إول الناس صمن و ما حًسنالشرقية، 

التفتيش  اتخالل عملي تنقللقيود المفروضة على الل مؤقتال ديشدالت، فيما عدا ھامةتغييرات  ةأي تحدث
القدس). الدخول إلى لى وع ھا،من الخروجالخليل وإلى مثال على الدخول (حزيران وتموز عتقال في االو

بسبب الجدار،  ال يزال مقيداالضفة الغربية مناطق بقية  منشرقية الوصول إلى القدس ال كما أن
 ونظام التصاريح. التي تغلق الطرق، والحواجز ،التفتيش نقاط ةموظمنو
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لذا . فيھا المّتصلالجزء الوحيد  يوھ ،من مساحة الضفة الغربية %60أكثر من  (ج)منطقة تشكل ال .26
ة العامة، بما في ذلك شبكات تطوير البنية التحتيتحظى ھذه المنطقة بأھمية أساسية فيما يتعلق ب

 أن ماوبومكبات النفايات.  ،ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ،والمياه والكھرباء مواصالتال
المخصصة لھا حدود ال بما يتجاوزالتوسع الديموغرافي وحده،  فعل، بقد نمتالمدن والبلدات  من العديد

أيضا على يعتمد  داخل المنطقتين (أ) و (ب) لمواقعحتى  اإلضافي تطويرفإن ال أوسلو،حسب اتفاق 
ثر بعض أك(ج) تمثل  المجتمعات المحلية في المنطقةيذكر أن  .الوصول إلى المنطقة (ج)إمكانية 

 49.ن حيث االحتياجات اإلنسانيةم ،ضعفا في الضفة الغربيةالتجمعات السكانية 

 على االستثمارالمفروضة  الحاليةأنه إذا تم رفع القيود  البنك الدوليأفاد  ،حديثا في تقديرات أصدرھا .27
المحتملة القيمة المضافة فسوف تصل ، إليھا وتنقلھم بداخلھاالفلسطينيين  على وصول، والمنطقة (ج) في

 ،السنة فيأمريكي  مليار دوالر 2.2إلى ما ال يقل عن تصادي في القطاعات الرئيسة من النشاط االق
الفوائد في الحسبان  وإذا ما أُخذت 50.)2011عام للمن الناتج المحلي اإلجمالي  %23(أي ما يعادل 

قطاعات  المباشرة علىغير ثار اآل(مثل (ج) غير المباشرة إلزالة القيود المفروضة في المنطقة 
إلى حوالي  ة المحتملة من رفع القيود الحاليةمضافالقيمة اليصل إجمالي البنك الدولي أن  توقعأخرى)، ي

للسلطة وبالنسبة ). 2011عام لل من الناتج المحلي اإلجمالي %35ما يعادل مليار دوالر ( 3.4
وسيؤدي إلى في السنة،  مليار دوالر 0.8 بحواليإلى عائدات ضريبية إضافية  ھذا يترجمسالفلسطينية، 

كما ). ثابتة والنفقات معدالت تحصيل الضرائبافتراض بقاء  معالعجز المالي بمقدار النصف (خفض 
احتماالت . وبالنظر إلى أن %35بنسبة  عمالةدة في الحدوث زيا إذ يحتملسوق العمل،  ستطال الفائدة

أن يحدث  فعلى األرجح، العاطلين عن العملتكون أعلى في صفوف األمن الغذائي انتشار الفقر وانعدام 
ويعتبر  51الفئات األكثر ضعفا. الفائدة مدام األمن الغذائي، وبالتالي تعمستويات الفقر وانعفي  انخفاض

 تنفذ إليھاالتي ) في المنطقة (ج)، المحاجرالوصول الفعال إلى األراضي والموارد األخرى (مثل 
أيضا  إنماو فحسب،  لتنمية المجتمعات المحلية في المنطقة (ج) ليس اأساسي اأمر، اتستغلھإسرائيل و

القطاع  وتجدر اإلشارة إلى أنالقتصاد الفلسطيني ككل. اوالمجاورة لمجتمعات الفلسطينية تنمية ال
روع مشمن خالل تنفيذه ل مثال ت الفلسطينية،على تلبية االحتياجا قادر قد أثبت أنهالخاص الفلسطيني 

في  د من االستثماراتمزيال ردع ھذا القطاع عن ضخسيتم  مع ذلك،. )روابي( الواسع النطاقاإلسكان 
 ،بطيئة لتصاريحاعملية منح ، ووال يمكن التنبؤ بھا ةالوصول إلى المنطقة (ج) محدود حال بقيت فرص

 52اآلن.ھي عليه كما 

التنظيم  إلى جانب نقصطات اإلسرائيلية، السل ي تطبقهذلا والتقسيم إلى مناطق يتسبب نظام التنظيم  .28
أمرا شبه بناء ال راخيصالحصول على ت في جعل، وبالتعاون معھا الفلسطينيةالمحلية لمجتمعات لصالح ا

منذ و. ترخيص بناء بدونمما يضطرھم للالمنطقة (ج)، في  الفلسطينيين السكانلبية مستحيل بالنسبة لغا
مبان يمتلكھا ووقف العمل بحق  ھدمأمر  12,500رائيلية نحو ، أصدرت السلطات اإلس1988 عام

تلبية االحتياجات عن نظام التخطيط الحالي  عجزكشف ما يوحدھا،  (ج)منطقة الفي  فلسطينيون
استنادا إلى  ،اھيكلي مخططا 90 واعتماد حوالي عملية دراسةالفلسطينية. وقد لوحظ تقدم محدود في 

ھا مقدم بعضو، اإلدارة المدنية اإلسرائيليةلحظة إلى حتى القُدمت  ،فلسطينيةمجتمعات محلية حتياجات ا
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النھج  تحويل ھذاغير كاف لال يزال و ،جدا ئةبطيبوتيرة التقدم  يجري ھذامع ذلك،  2010.53 منذ عام
نطقة في الم امجتمعا محلي 150نحو المعلقة منذ فترة طويلة لاالحتياجات اإلنمائية  تلبي ،آلية فعالة إلى
تلبية متطلبات ل اأمر ضروري يعد اتخططماعتماد ھذه الباإلدارة المدنية اإلسرائيلية لذا فإن قيام  .(ج)
 جذب االستثمارات الالزمة للتنمية.لو ،نمو الديمغرافي واالقتصادي لھذه المجتمعاتال

التنظيم ال يتجزأ من جھود  اجزء ،محليةالمجتمعات احتياجات الإلى المستندة  اتخططمصياغة الر بتعت .29
ھناك  توقد أصبحاإلقليمية.  اتخططموال المخطط الوطني المكانيتضمن تي ت، الالمتآزرة الفلسطيني

 خطة إيجادضمان من أجل لتخطيط لمتعدد المستويات النھج التقدم عبر ھذا حاجة ملحة متزايدة لل
تفسح المجال ة والموارد االقتصادية، ولسطينيشمل جميع التجمعات السكانية الفت ،تنميةمترابطة لل

 الستثمار األمثل.ل

طابعا السلطات اإلسرائيلية ، تمنحھا محليةالمجتمعات احتياجات الإلى مستندة  اتخططم من شأن .30
في  للبناء راخيصت لحصول علىاة األكثر فعالية للفلسطينيين لاألد تمثلأن رسميا وتوافق عليھا، 

عرضة  ستكون المنشآت التي يتم بناؤھاإسرائيلية  راخيص بناءتحصولھا على بدون ف .المنطقة (ج)
لمباني الفلسطينية ھدم اسياسة الممارسة المستمرة لوتؤدي الناس.  المزيد منتشريد ما يؤدي إلى  ،للھدم

أن تقوم اإلدارة المدنية على ضرورة ط الضوء يلست إلى ،ةإسرائيلي غير الحاصلة على تراخيص بناء
الحتياجات التنمية الحالية  ،االستجابة بفعالية نظام تخطيط وتنظيم قادر علىتوفير سرائيلية باإل

ضمن  نقل صالحيات الترخيص اتمخططاليجب أيضا أن يتبع اعتماد و. تمييزدونما والمستقبلية 
ية و/ القرديةالمجالس البل إلىن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية المخططات المعتمدة مالتي تغطيھا  المنطقة

 .ذات العالقة

مدرسة  15ية، تواصل األمم المتحدة دعم بناء وتوسيع لتنمل الملحةحتياجات اال تلبيةفي  مساھمة منھا .31
 مشاريعالمجموعة من الوتأتي ھذه ماليين دوالر.  5في المنطقة (ج)، تبلغ قيمتھا نحو  اصحي امراكزو

وأصبحت والر، ماليين د 6قيمتھا نحو  تبلغ، اصحي اومركزرسة مد 18 شملت ةمجموعة سابقعقب 
صدرت اإلدارة فقد أ، يةسرائيلاإلحكومة المع عليه تم االتفاق ما  ووفقباستثناء مدرستين.  اآلن جاھزة

المقدم األخير  ھاتقريرفي وأشھر.  6- 4 خالل مشاريعتصاريح البناء الالزمة لھذه الالمدنية اإلسرائيلية 
لعمل على نحو لمكانية وفرت اإلأن ھذه العملية على مم المتحدة أكدت األ لجنة االرتباط الخاصة،إلى 

في مجال التنمية، عامة  جھات العاملةجميع النحث جاء في التقرير السابق: "فقد  .فعال في المنطقة (ج)
ا عند سعيھ التي تم تحقيقھاملية والجداول الزمنية ھذه الع على الرجوع إلىخاصة، دولية أو محلية، أو 
فشلت لألسف، منذ نشر ذلك التقرير، لكن  (ج)". البناء في المنطقةفي مجال تدخالت إنمائية  لتنفيذ
األمم المتحدة ومن المفترض أن تقوم ماليين دوالر،  5قيمتھا نحو تبلغ  مشاريع الزراعية،من ال حزمة

الحكومة و) DFID(الوكالة البريطانية للتنمية الدولية / البريطانيةالحكومة بتنفيذھا بتمويل من 
حكومة  حثھاتواصل األمم المتحدة من ھنا،  54محددة.الزمنية الجداول ال ، في التقدم وفقالھولندية
 احتياجات المجتمعات على ضمان تلبية إنما أيضا، ومشاريعتلك العلى لموافقة فقط على ا ليس ،إسرائيل
 .المنطقة (ج)سطينية في الفل المحلية
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لھا منذ  مرسومةالحدود ال متجاوزة، النمو السكاني بفعليد من المدن والبلدات الفلسطينية، العدتوسعت  .32
محيط  إلىالمراكز الحضرية  امتداد سوف يصبح، فحيز المادي المتاحالإلى تناقص نظرا وأوسلو.  حقبة
تطوير المرافق العامة والمساحات االقتصادية  بھدف ، وذلكحتميا على نحو متزايد مراأ (ج)منطقة ال

مساعدة بعض المراكز إلى ھذا الصدد، تسعى األمم المتحدة  فيوالالزمة لھذه المدن والبلدات. 
األشغال العامة، مثل التخلص من النفايات،  من أجل تحسين ،ذات الحيز المادي المحدودالحضرية 

مواقع الأو نقلھا من  المحيطة بھذه المدن، ضواحيال تھا فييتطلب األمر إقاموالصناعات الصغيرة، التي 
. أفضلإليھا وإدارتھا بشكل وصول ال، حيث يمكن ضمان ھذه الضواحي إلى نمناسبة داخل المدالغير 
 ھذا النھج.العمل وفق متابعة  علىألمم المتحدة مع حكومة إسرائيل ستعمل او

  
  القدس الشرقية –الضفة الغربية   4- 5

لحياة السياسية والتجارية والدينية والثقافية الفلسطينية، ل التقليديتركيز محط ال القدس الشرقيةتعتبر  .33
عن بقية بوتيرة متصاعدة  فصل ھذه المدينة جريي مع ذلك،مركزا للخدمات األساسية. فضال عن كونھا 

على المفروضة والقيود  ،والتوسع االستيطاني اإلسرائيلي ،الجدار بفعلاألراضي الفلسطينية المحتلة 
 اتؤثر سلبالسياسات التي تطبقھا السلطات اإلسرائيلية في القدس الشرقية  كما أنحركة الفلسطينيين. 
مجتمعاتھم على تخطيط وتطوير  ھموقدرت ،وصول الفلسطينيين إلى الخدماتعلى و ،على اقتصاد المدينة

 .المحلية

الجدار ونظام  جراءات اإلسرائيلية، بما في ذلكعانى اقتصاد القدس الشرقية بشكل كبير من اإلي .34
والتجار  مستھلكينالبضائع والناس (مثل ال وتنقلوصول إمكانيات ، التي تحد من التصاريح

االقتصاد  عنتدريجيا  فصل اقتصاد المدينةإلى  ما أدى، اقتصادأي  الضرورية الزدھار والمستثمرين)
االقتصادين اإلسرائيلي  معروابط يتمتع برغم أن اقتصاد القدس الشرقية و 55الفلسطيني األوسع.

مشاركة ف 56.ادائم اركود ، وھي حالة تورثهإال أنه ال يندمج في أي منھما بشكل حقيقيوالفلسطيني، 
 الفترة في %40 بمعدل -  بارزمنخفضة بشكل  القوى العاملةالفلسطينيين في القدس الشرقية في 

 2013 عامأجريت في كشفت دراسة وقد  57.أكثرف 20 أعمارھم أوساط الذينفي  2010-2012
حاجة ماسة إلى ب أصحاب المشاريع التجاريةالصغيرة في وسط القدس الشرقية أن التجارية  لمشاريعل

، وتبادل اإلرشادمن خالل توفير  تناسقةري بطريقة مفي تعزيز النشاط التجا تساھمجمعية محلية 
 يةسرائيلاإللتزامات الا تمشيا معو، سياقفي ھذا الو 58، و خدمات تنمية القدرات.بيكتشالمعلومات، وال

التجارية في غرفة الإعادة فتح سوف تشكل ف ،ح المؤسسات الفلسطينيةإعادة فتببموجب خارطة الطريق 
وتعزيز  ،تنشيط القطاع الخاصلمھمة  خطوة 2001 عامالسلطات اإلسرائيلية منذ  ھاأغلقتالمدينة التي 

وارتفاع مستويات الفقر  ،ومعالجة انخفاض مستويات المشاركة في القوى العاملة ،النشاط االقتصادي
 59لفلسطينيين في المدينة.با تمسّ التي 

في المستشفيات موجود  ،ة مستشفيات األراضي الفلسطينية المحتلةمن أسرّ  %10إن ما نسبته  .35
سكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيھا التخدم ، وةفي القدس الشرقيالموجودة الفلسطينية الست 
العالج  تشمل عالجاتخدمات وھذه المستشفيات وتقدم  60قطاع غزة.وكذلك سكان القدس الشرقية، 
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األراضي  منتوفر في أي مكان آخر يي ال ذ، المرضى السرطانالخاص بالكيميائي العالج اإلشعاعي و
الضفة الغربية، مناطق المرضى المحولين من بقية على  الدخول إلى القدسويقتصر الفلسطينية المحتلة. 

من قطاع على المرضى القادمين ، ومدينةتصاريح إسرائيلية لدخول العلى  الذين يحتاجون إلى الحصول
 ت المرضيةقضية اإلحاال تناوليتم ( 61معبر إيريز. عبرريح للخروج اتص الذين يحتاجون إلىغزة، 

إلى مستشفيات  ناه). ومع ذلك، فإن عدد اإلحاالتأد 50مزيد من التفصيل في الفقرة من قطاع غزة ب
 اتالتدفق كبيرة في مشاكل ھذه المستشفياتتواجه ، نفسه الوقت فيو 62القدس الشرقية آخذ في االزدياد.

 عنايةى لحصول علقاء االسلطة الفلسطينية ل علىالديون المتراكمة  إلى يعود في جزء منه، وذلك ةالنقدي
في ولموظفين والموردين. ا دفع مستحقاتتأخير في الوضع المالي  ويتسبب ھذالمرضى. با متخصصة

تكاليف اللمستشفيات القدس الشرقية لتغطية  مليون يورو 13 مبلغاالتحاد األوروبي قدم ، 2014 تموز
 انظرا لدورھووزارة الصحة الفلسطينية.  التي تم تحويلھا من خاللحاالت المرضى إل غير المدفوعة

 إلى النظر في دعممدعوة البلدان المانحة  فإنات الصحية للشعب الفلسطيني، الحاسم في توفير الخدم
 مسألة ذات أولوية. ذلك باعتبار ةھامالالخدمات الصحية ھذه مقدمي 

، المدينة من أراضي %13 القدس الشرقيةفي للبناء الفلسطيني  تتجاوز نسبة األراضي المخصصة ال  .36
مصادرة كما تتسبب  63كثافة السكن.ارتفاع  بالفعل، ما أدى إلى أصبح جزء كبير منھا مبنيا قدو

قدرتھا على  وفي الحد من ،تواصل األحياء الفلسطينية في إعاقةاألراضي الفلسطينية في القدس الشرقية 
السلطات  لذا من الضروري أن تقومائمة. الق سكنيةمشكلة الالتفاقم ما يؤدي إلى استيعاب سكانھا، 

 إنمائي من أجل إنشاء إطارمبادرات التخطيط المجتمعي الفلسطينية ل بإيالء االھتمام الالزماإلسرائيلية 
تحسين صوال إلى ، وة التي ال تزال معلّقةالفلسطيني االجتماعية واالقتصاديةو االحتياجات السكنيةلتلبية 

من لفلسطينيين ا مكنتأن  اتخططمھذه الفمن شان  اآلالف من المقدسيين.الظروف المعيشية لعشرات 
المنازل التي بنيت بدون على "إضفاء الطابع الرسمي"  تتيحأن و ،بناءالحصول على تراخيص 

يترتب على ذلك وما منع ھدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتھم،  في ھمتساسإسرائيلية، وبالتالي  راخيصت
في القدس الشرقية تفتقر إلى  ةمنازل الفلسطينيالمن % 33 ما ال يقل عن ، خاصة أننزوحمن 

ؤھم إخالفي دائرة الخطر بأن يتم من السكان  90,000أكثر من  مما يضعتراخيص بناء إسرائيلية، 
دعم مبادرات التخطيط المجتمعي إلى الحاجة الملحة  يشدد علىمما ھدم منازلھم وتشريدھم، وو

 64الفلسطينية.

واإلسرائيليين.  ينالفلسطيني/ جبل الھيكل بين المصلين لتوتر والعنف في الحرم الشريفلر استمراھناك  .37
، إلى القدس ول الفلسطينييندخعلى  القيود المفروضة رائيلإسوبدعوى مخاوفھا األمنية، عززت 

عشرات الفلسطينيين.  عن جرح واعتقالمصلين وقوات األمن اإلسرائيلية وأسفرت االشتباكات بين ال
الحرم الشريف/  فيطقوس دينية  ممارسةمحاوالت جماعات يمينية إسرائيلية أدت باإلضافة إلى ذلك، 

ويجب  ،التحريضإزاء ذلك، يجب أن تمتنع جميع األطراف عن ممارسة . تفاقم التوتر إلىجبل الھيكل 
 احترام حرمة األماكن المقدسة لجميع األديان.

  قطاع غزةسادسا: 
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 حصاررفع المن خالل  –الحاجة إلى تغيير جوھري  ،صارخ وضوحأسابيع من الصراع ب أظھرت .38
الكامل بحقوقھم  ھمضمان تمتعمع  ،أن يعيشوا حياة طبيعيةبوالسماح للفلسطينيين في قطاع غزة 

منح الجھات المانحة الثقة يتم و ،المخاوف األمنية المشروعة إلسرائيل ةعالجم في حين تتماألساسية، 
. ةمدنية المقصودالألغراض لتستخدم اإلعمار سأن مواد بو ،ستحظى بالدعمإعادة اإلعمار بأن عملية 

في  صدرالذي  1860،قرار مجلس األمن رقم في ألسباب الكامنة وراء الصراع ل وقد تم التطرق
في قطاع غزة علينا اال نترك لم يجر تنفيذه لألسف حتى اآلن.  والذي، 2009- 2008صراع  أعقاب

، القيود التي تفرضھا إسرائيلتستمرأن خشية التصعيد األخير،  قبل تي كانت قائمةال ظل الظروف
عدم  في تغذية ،على خروج ودخول البضائع والناس - قطاع العلى  متذرعة بمخاوفھا األمنية،

، في المقابل. ليس إال مسألة وقت ةالتصعيد المقبلموجة الصراع، وجعل و ،وتراجع التنمية ،االستقرار
لتحقيق الھدوء والتغيير التحولي في قطاع غزة. وھذا يعتمد على وجود  ،علينا اغتنام ھذه الفرصة نبغيي

من الضروري  .تنفيذالمن القطاع الخاص إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكن  قيادةمن  الحكومةآلية تمكن 
مثل الطاقة والمياه، وتوفير الخدمات، وال سيما الصحة والتعليم،  بنيويةأيضا معالجة قضايا التنمية ال

حل مستدام قضايا إعادة ويجب أن يعالج أي وتفعيل النشاط االقتصادي من خالل التجارة الخارجية. 
إلى القطاع. واحدة في سياق عودة سلطة فلسطينية شرعية  ،واألمن في قطاع غزة ،والحكم ،اإلعمار

الخدمة المدنية في سياق إعادة الھيكلة جھاز إصالح  السلطة الفلسطينية، يتعين على يةلھذه الغاتحقيقا و
تدريجيا السيطرة الفعلية  تتولىالسلطة الفلسطينية أيضا أن وعلى قطاع األمن.  يشملية، بما اتالمؤسس

في مختلف ولى المعابر الحدودية عاستخدام القوة من خالل نشر قوات األمن الفلسطينية على والحصرية 
ا على األرض، وبالتعاون ھمن وجود وعند الضرورة، ستقوم األمم المتحدة، مستفيدةقطاع غزة.  مناطق

 .ھذه المھامتنفيذ في  حكومة التوافقدعم ب ،تحاد األوروبيمثل اال مع شركاء آخرين

في  حكوميينالموظفين الرواتب مشكلة و المتمثلة بازدواجية الدوائر الحكومية ،ال تزال القضايا الملحة .39
بدء ببط حل ھذه القضايا ترأن يينبغي و. حكومة التوافق أداءعلى  ترك تأثيرھاوت بدون حل،قطاع غزة 

الوزارات  إلى دمج، ، على المدى المتوسط، ُيصار من خاللھاالخدمة المدنيةشاملة لجھاز عملية إصالح 
ينبغي أن تسترشد ھذه العملية لعدد الصحيح لھم. ووكذلك موظفيھا، وتحديد ا ،غزة ورام هللافي كل من 

نھج اعتماد  ومن خاللالكفاءة في تقديم الخدمات.  بالھدف المتمثل بتحقيقالمتطلبات الوظيفية وب
ا في إعادة اإلعمار را رئيستلك الوزارات التي يجب أن تلعب دول ةولويإعطاء األتسلسل، ينبغي م

 مبادرة.كذا بة االستعداد لدعم ھعلى أھ تقف األمم المتحدةووالحكم. 

 2,100قتل أكثر من فقد . امروعمستوى لتصعيد األخير في قطاع غزة الخسائر البشرية لوصلت  .40
فضال عن يا، دجنوستون ستة في الجانب اإلسرائيلي  كما قُتل أيضا 65معظمھم من المدنيين. فلسطيني

شخص،  500,000 حواليربع سكان قطاع غزة،  نزح ما يربو على ،الصراع ومع تأجج. ستة مدنيين
غير  مراكز إيواءو ،ألونروا والحكومةتابعة ل إلى مراكز إيواءلجأوا إلى مناطق أخرى داخل القطاع، و

المدن والبلدات تعطلت الحياة في العديد من من ناحية أخرى،  66.أخرىعائالت وإلى منازل  ،رسمية
لمنازل اب  اأضرارألحق  حرب، ماأطلقت من قطاع غزة خالل التي الصواريخ الآالف  بفعل يةسرائيلاإل
 ية،وحدات السكنوطال الفي قطاع غزة الذي وقع دمار الضرر وبيد أن ال. بنية التحتية المدنيةالو
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ية االجتماعية البنية التحتغيرھا من مكونات و ،، ومواقع التراث الثقافيوالصحية يةوالمرافق التعليم
ما  سنوات إلصالح وإعادة بناءاألمر  يستغرقإذ س – ل مستويات غير مسبوقةقد سج ،واالقتصادية

مليون طن  1.5 إلى جانب ما يقرب منمخلفات الحرب غير المنفجرة، بالتلوث  وسوف يتسبب. ُدّمر
تجدر اإلشارة إلى أن  67تعقيد جھود اإلغاثة واإلنعاش. ، فيالمبانيالناتجة عن قصف من األنقاض 

، 2009- 2008 في "الرصاص المصبوب"عملية  فيھاسابقة، بما جوالت النزاع البعد  ُدّمرالكثير مما 
االحتياجات بسبب  ھو زيادة تفاقم وما أدت إليه عملية "الجرف الصامد"، ئهأو إعادة بنا هإصالحلم يتم 

 .نالسكاسريع في عدد نمو  الذي خلّفته، ومما يزيد الطين بله ما يشھده قطاع غزة منتدمير ال

الخاصة بالحياة  المادية اندالع الصراع، من نقص في منظومة الھياكلقبل يعاني، حتى قطاع غزة  كان .41
يذكر أن سة. مدر 250وحدة سكنية و  71,000 بمقدار عجز ،على سبيل المثال ،كان ھناكف. المدنية

 تشاف الجيشاكبعد  2013 تشرين األوللى استيراد مواد البناء في ع القيود إسرائيل أعادت فرض
 في أعقاب 68ألواح من الخرسانة.ب بناؤه وتمسرائيل وإقطاع غزة  يصل بينبطول ميل  انفق اإلسرائيلي

ن المواد أرغم  - مم المتحدة، بما في ذلك مشاريع األمشاريع البناء تقريباتم تعليق جميع  ھذه الحادثة،
استؤنفت وفي وقت الحق، . ألغراض مدنيةاستخدامھا إال اية األمم المتحدة لم يتم المستوردة تحت رع

وما تزال  .مليون دوالر 11.6تبلغ قيمتھا باستثناء مشاريع سابقا، األمم المتحدة المعتمدة جميع مشاريع 
تنتظر موافقة السلطات مليون دوالر  105 بقيمة مم المتحدةلألجديدة ال مجموعة أخرى من المشاريع

بينما  ،بالكاملمدرسة دمرت  26الحرب أن الذي خلفته ية للدمار اإلسرائيلية. وتشير التقديرات األول
فى مستش 75 كما أصيب، التعليم العاليمؤسسات مرافق من مرفقا  11مدرسة و  223تضررت 

مرت دُ  حيثلمساكن، من ا %13 طال القصف. باإلضافة إلى ذلك، ا بأضرارصحي اكزومر ةعيادو
ومع أن ھناك حاجة جزئيا.  14،000وتضررت  ،أو تضررت بشدة بالكاملوحدة سكنية  18,000

 الذين فقدوا منازلھم، والذين يقدر عددھم بأكثر منالمشردين داخليا مشكلة ية مؤقتة لحلول سكن إليجاد
 69.إلعادة اإلعمار على المدى الطويل ةالرئيس، تبقى األولوية 108,000

تمتد من قطاع غزة إلى التي نفاق من األكة واسعة شب ودّمر الجيش اإلسرائيلي شفتكا حربال خالل .42
لكن لم المواد المھربة إلى قطاع غزة.  قد بنتھا باستخدامحماس والتي كانت إسرائيل،  داخلعدة نقاط 

استخدامھا ألي غرض سوى تحت رعاية األمم المتحدة قد تم  تي تم استيرادھاالمواد ال أن أي طرف يّدع
جھود بتسخير  حماسقيام ن أالقول  وال بد من يثبت عكس ذلك. ك أي دليلوليس ھنا األغراض المدنية،

 شن ھجمات ضد إسرائيل أمر غير مقبول. من األنفاق بغيةلبناء ھذه الشبكة وموارد 

آلية جديدة الستيراد مواد  يتطلب األمر اآلن إيجاد ،ألضرار المدنية في قطاع غزةالھائل لحجم إزاء ال .43
عبر المعابر القانونية.  التسليح واإلسمنت، حصى البناء وحديدمثل ، البناء "ذات االستخدام المزدوج"

لعمل باسمح التي تھذه اآللية، توصل إلى إيجاد طريقة للعلى وتعمل األمم المتحدة مع جميع األطراف 
من  لقطاع الخاصا مكن، وتيةفلسطينالحكومة ال أعمال تنفذ من خاللعلى نطاق واسع، بما في ذلك 

المواد تستخدم ألغراض مدنية.  بأنوالجھات المانحة  يةسرائيلاإلحكومة ل، مع توفير ضمانات لالمشاركة
 قبل التئام لجنة االرتباط الخاصةتفاق على وجه السرعة وذلك اال إبراموتأمل األمم المتحدة أن يتم 

)AHLC( جديد، الترتيب ال ھذاوري أن يبدأ العمل على نطاق واسع في ظل . فمن الضربوقت طويل
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، ما يمثل بادرة ماليين دوالر 105 يتضمن مشاريع تتجاوز قيمتھابرنامج تنفيذ الموافقة على الذي يبدأ ب
دعم لمم المتحدة خطة األ" مبين فيامج ثان نبرعلى  لموافقةمھد الطريق ليو ،حسن النية على أولى

 . "قطاع غزة في حولتلا

 تلبية سوى إذ لم تجريب، وطلمأقل بكثير من ال حربالكھرباء في قطاع غزة قبل ال إمدادات تكان .44
 محطةتم قصف و. ،حربتضررت شبكة الكھرباء بشدة خالل القد و 70.من الطلب المقدر 46%

حيث ، قطاعئية للالكھرباالطاقة ثلث  حواليتوفر  كانتالتي  -غزة في قطاع الوحيدة -كھرباء غزة 
تأھيلھا،  أعيدمن إسرائيل القادمة رغم أن الخطوط المغذية و. معطلةزال تبالغة، وال أصيبت بأضرار 

 ةل الفورياعملألبرنامج  في إطار ،صالحاإل تزال بانتظارالشبكة ال ب التي لحقتر اضرإال أن األ
يمّس  ، حيثسلبية واسعة على رفاه الناس وعلى االقتصاد االكھرباء آثارويترك نقص . ةوالضروري

 العادمة،مياه الومحطات معالجة  ،ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي ،تشغيل مضخات المياهب
وقد ظھرت في ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية، والمدارس، والقطاع الخاص، واألسر. 

من الكھرباء تفيد أن ھذه االحتياجات ستواصل ع غزة قطا الفترة األخيرة تقديرات محدثة الحتياجات
 ،النشاط االقتصادي "الطبيعي"استنادا إلى وذلك ، 2020عام بحلول  تاواغمي 850 صعودھا لتبلغ

معالجة المياه محطات األساسية، بما في ذلك  مرافقتشغيل الإلى ، والذي مع ذلك يتعذر تحقيقه حاليا
الحرب بشبكة الكھرباء، األضرار التي ألحقتھا إصالح من  ھو أبعد ماوبالنظر إلى ومحطات التحلية. 

مستدام لمشاكل الطاقة  بنيويحل إلى  يفضي ،يسلط الضوء على الحاجة إلى نھج شامل الوضعفإن ھذا 
االحتياجات المستقبلية. (لمزيد من التفاصيل حول مشكلة الطاقة والحلول  يلبيو ،الحالية في قطاع غزة

 .)(أ)ق لحانظر الم بنيوية لھاالمؤقتة وال

إلى حد كبير  إمدادات المياه في ظل اعتمادھناك نقص كبير في المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة،  .45
إلى زيادة تسرب المياه المالحة وانخفاض جودة المياه، االستخراج الجائر الجوفي. وقد أدى  خزانعلى ال

احتمال أن تتعدى المعالجة إلى مزيد من التدھور، مع تلوث بمياه الصرف الصحي غير ال في حين يؤدي
يتم و ،من إسرائيل ھاكميات محدودة من المياه يتم استيرادوھناك قطاع غزة.  ذلك حدودعواقب 

التأثير  إلى زيادةتؤدي  الوسيلة الثانية علما بأن، مالحةتحلية المياه اللصغيرة الحصول عليھا من مرافق 
نسبة عالية من األمراض المتصلة  بظھورنوعية المياه تدني ية. وقد تم ربط السلبي على المياه الجوف

المياه  اتشبكبالحرب الذي ألحقته ضرر الولية عن مدى األتقديرات وتكشف ال 71بالمياه بين السكان.
 و محطات تحلية، 7لمياه، و عاما ل خزانا 11و  مياه،لل بئرا 15: والذي شمل ،والصرف الصحي

 اتمن شبككم 17.5 و ،عادمةمياه الالمعالجة لمحطات  4 و مياه الصرف الصحي،ضخ ل ةمحط12
شاحنات السيارات والعدد كبير من إضافة إلى الصرف الصحي،  اتكم من شبك10.3 و المياه،

في االحتياجات المائية السنوية سلطة المياه الفلسطينية. ومن المتوقع أن تزداد المملوكة لحفارات الو
 270إلى  2013مليون متر مكعب في  200من وذلك  ،النمو السكانيتقبال مع تزايد مسقطاع غزة 

المياه والصرف الصحي  اتشبكالتي لحقت بر اضرإصالح األ مع أنو 2020.72مليون متر مكعب في 
نھج شامل لمعالجة  إال أن ھناك حاجة لتبني، لسكان في قطاع غزةل لخدمة الصالح العامأولوية يعتبر 
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لمزيد من التفاصيل حول مشكلة (بطريقة مستدامة.  يةالمستقبلائية حتياجات الماالوتلبية  ،بنيويةالالقضايا 
 .)(أ)ق لحانظر الم بنيوية لھاالوالحلول المؤقتة و مياهال

 والصادرات على الواردات في قطاع غزة، حتى قبل الحرب األخيرة،والقيود المفروضة  أدى الحصار .46
 73.فرص كسب العيشمن بشدة الحد القطاع الخاص و ، إلى إضعافوالمبيعات إلى الضفة الغربية

تم تدميرھا خالل  تجارية ؤسسةم 1,060 و ،منشأة صناعية 126 أنولية إلى تشير التقديرات األو
قد المنطقة الصناعية في غزة إضافة إلى  ة،مؤسس 4,000و منشأة صناعية،  234 وأن، الحرب

الثروة ة، ويالزراعوالبنية التحتية  ،اآلالت والمعدات كبيرة فيأيضا خسائر كما وقعت جزئيا. تضررت 
 يةإعادة تأھيل البنومع أن  74.األصول اإلنتاجيةغيرھا من و ،واألراضي الزراعية ،والدواجن الحيوانية،

 يبقىفي قطاع غزة،  همساعدة القطاع الخاص في استعادة نشاطتستھدف ية أولوتعد التحتية االقتصادية 
المستدامة عاش الذي يقوده القطاع الخاص والتنمية نإلفي إنجاح ا احاسمعامال  تمكين التجارة الخارجية

التجارية من  عمليات النقلفع القيود المفروضة على روسوف يؤدي . القتصاد قطاع غزة األمدطويل 
معالجة وقت تتم فيه  فيدول، غيرھا من الو التجارة مع إسرائيلفتح الباب أمام و ،وإلى الضفة الغربية

ة مثل خاصة في القطاعات اإلنتاجيلقطاع الخاص، ا إلى تمكيناألمنية المشروعة إلسرائيل،  مخاوفال
ا ضروريأمرا  خارجمع الالقدرة على التجارة وتعد التنافسية.  استعادة قدرتهمن ، تصنيعالزراعة وال

ية صادرات السلعكانت القبل األزمة، و 75شرائية.ال اة قوتھفي قطاع غزة ومحدوديالسوق  صغر بسبب
 ، أبرزھامن الناتج المحلي اإلجمالي، وتقتصر على عدد قليل جدا من المواد %1أقل من  تشكل

 76.ةمحدودالتصديرية  ھاوجھاتالتمويل األجنبي، وبمدعومة إلى حد كبير وكانت ، المنتجات الزراعية
إال إلى بلدان أخرى،  ھا متوجھةالمرور عبر أراضيبغزة من قطاع بضائع للفي حين تسمح إسرائيل و

اللتين  –إلى الضفة الغربية  نقل السلعإلى إسرائيل أو  بالتصديرحاالت استثنائية، إال في سمح، تال  أنھا
االندماج والجغرافي قرب ال بسببوذلك جزئيا  ،قطاع غزةل تينوالطبيعي تينالتقليدي سوقينالتعتبرا 

بجھاز ية مؤخرا للسلطة الفلسطينية رغم تبرع الحكومة الھولند قائمة ما زالت ھذه القيودو 77.القتصاديا
 تجدر اإلشارة إلى أنه ُسمح استثنائيا 78معبر كرم أبو سالم التجاري. تركيبه فيليتم  ،يأمنمسح ضوئي 

المحشو  البسكويت شاحنة من 15نقل بو ،تصدير شاحنتين من سعف النخيل إلسرائيلب 2013 عامفي 
 ألمم المتحدة في الضفة الغربية.لمشروع صالح ل )date bars( التمرب

السوق احتياجات  تلبي أساسااألخرى التي تحفيز الصناعات من أجل تخفيف القيود  يتطلب األمر .47
األسماك صيد فقد شكل . األسماك صيد مثلسبل العيش، لمصدرا ھاما  شكلأن تأيضا  ھاويمكن ،المحلية

 انخفض بشكل حادھذا العدد إال أن الف األسر في قطاع غزة، رزق آل مصدر ،عمالأما يرتبط به من و
 البحر في دخولالبإسرائيل ال تسمح  وحاليا 2000.79ذ عام منالمتاحة للصيد  ساحةمتقليص ال جراء
 ميال بحريا  12الصيد إلى  وسيع نطاقتلذا من الضروري من الشاطئ. أميال بحرية أكثر من ستة  إلى

حسب  ميال بحريا 20نطاق الصيد البالغ أقل من ذلك القاھرة (ال يزال  تفاھماتفي  حسب ما أعلن
من أجل إتاحة المجال مخاوف األمنية المشروعة إلسرائيل، وبما يتماشى مع الاتفاقيات أوسلو)، 

عند التي تبدأ ولمنتجة، من خالل الوصول إلى مناطق صيد األسماك ا عيشھمللفلسطينيين لتحسين سبل 
 .ثمانية أميال بحرية من الشاطئ
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ذلك جزئيا إلى نقص  عود، ويةاألخير لحربقبل ا تحدياة التعليم في قطاع غزة الحفاظ على جودشكل  .48
المياه مرافق  نقصضعف البنية التحتية ومن من المدارس القائمة  كثيرال عانتكما  80المدارس.

كان ، وطالبالحتياجات ال بشكل كامليستجيب التعليم  ولم يكن 81.صحيةالالمرافق والصرف الصحي و
أدت الحرب إلى المؤھالت المطلوبة. وقد  يفتقرون في الغالبالتعليم  كادرن وغيرھم من والمعلم

تم التعليمية  رافقعدد كبير من المف. ما قبل األزمةالتي كانت قائمة ھذه التحديات  فاقمتاألخيرة إلى 
 125يل ما مجموعه تم تحوو 82.الحيز المدرسيفاقم النقص في ما ، ق الضرر بھاأو إلحا تدميرھا

 ئرجلت أيضا خساسُ كما  83ن، وسوف تحتاج إلى إعادة تأھيل.مؤقتة للنازحي أماكن إيواءمدرسة إلى 
مثل ، طالبالعديد من الويحتاج ب. الطال مستلزماتو ،المواد التعليمية، واألثاث المدرسيفي كبيرة 
بسبب و. ةخاص عنايةلصدمات نفسية، إلى  تعرضواأو الذين  عاھات،أو  أصيبوا بإعاقاتلذين أولئك ا

باإلضافة إلى إعادة إعمار وتأھيل المرافق و 2014/2015.84ام الدراسي بدء العحرب تم تأجيل ال
األجل  تلبية احتياجات اإلنعاش والتنمية طويلةفإن النمو السكاني،  مواكبةمدارس لالمزيد من الوبناء 

ستكمال وال. مستلزمات التي فُقدت أو ُدمرتمواد التعليمية واألثاث والالتطلب استبدال تيم لقطاع التعل
تلبية على درات المعلمين قتنمية  ، يتطلب األمرتوفير الدعم النفسي واألنشطة الالصفية للطالب

 85حياتية.مھارات لھم وإكسابھم  ،جيد وجامع وفير تعليموت ،حتياجات المتنوعة للطالباال

 لم تكن، وتحسينحاجة إلى إعادة تأھيل أو بت المرافق الصحية في قطاع غزة قبل األزمة، كان .49
الوقود  فيمن نقص منذ فترة طويلة كان القطاع الصحي يعاني واألمثل.  في مستواھاالخدمات الصحية 

 86األدوية والمستھلكات والمعدات الالزمة لرعاية المرضى. في لكھرباء، فضال عن النقص المتكرروا
كان يمكن عالجھا داخل  لحاالت طبيةخارج إلى المكلفة الارتفاع عدد اإلحاالت  فيھذا الوضع ويتسبب 

التي بلغت على سبيل (وتشكل التكلفة المرتفعة لإلحاالت  مستلزمات متوفرة.كانت اللو قطاع غزة 
على و حكوميالنظام الصحي الكاھل عبئا ثقيال على ) 2014 نفي نيسا شيكلمليون  9أكثر من المثال 
من  ُجمعتعينية تبرعات تم تقديم بعض اإلغاثة العاجلة على شكل  وقد 87السلطة الفلسطينية. موازنة

مما الية لشراء مستلزمات طبية، ممساھمات إضافة إلى انحة والشركاء في مجال الصحة، الجھات الم
أدى عدد اإلحاالت، و قلّل منو ،ذات األولوية لألدوية األساسية ھااحتياجاتفي تغطية  لمستشفياتساعد ا
حل  من الضروري إيجاد، مع ذلك. السلطة الفلسطينية موازنةعلى المالي تقليل العبء إلى بالتالي 

لى عرضى المعزيز حصول لت، والمستلزمات الطبيةاألدوية  مشكلة النقص البنيوي فيطويل األجل ل
ومما يزيد الطين . في مجال الصحة لسلطة الفلسطينيةاتقليل نفقات  المساھمة فيو ،الخدمات الصحية

لمستشفيات ا أكثر من نصفتسببت في إلحاق الضرر بالحرب أن من التقييمات األولية ما تشير إليه  ،بله
الحاجة فيه وقت الذي ازدادت الفي  رافق، ما أدى إلى إغالق عدد من المرئيسة في القطاعوالعيادات ال
وال . وتضررت دمرتالتي  سيارات اإلسعافعدد من  كما أن ھناك 88إلى الخدمات الطبية.بشكل حاد 

التي تعتمد ات الكھرباء نقص الوقود لمولد ناھيك عنوالمستھلكات يشكل تحديا،  نقص األدويةيزال 
 عن إعادة بناء المرافق الطبية وفضال. وستبقى كذلك إلى أجل غير مسّمى عليھا، اآلن المستشفيات

 ، وذلكتوريد الوقود واألدويةبطويل األجل  التزامالمعدات المفقودة، ستكون ھناك حاجة إلى  تعويضو
 ية التي تؤثر على تقديم الخدمات الصحية.بنيومعالجة القضايا المن أجل 
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السكان في معاناة  رفحمعبر و )إيريز(عبر معبر منه ج ورخالقطاع غزة وإلى ل وخديتسبب تقييد ال .50
ور عبر معبر لمرعمال والمرضى وغيرھم للرجال األ ممنوحةعدد التصاريح الورغم أن المدنيين. 

بفتح ، 2013 تموزمنذ ، قامت السلطات المصرية، 2014 حزيرانحتى مستمرا  اازدياد شھد )إيريز(
 89.، متذرعة بدواع أمنيةفقط  سانيةستثنائية والقوافل اإلناالحاالت للبشكل غير منتظم معبر رفح 

على الحركة داخل قطاع  مشددةكبير بسبب القيود األمنية ال بشكلعدد اإلحاالت  ھبطخالل الحرب، و
 صابام 465ما مجموعه لمح سُ وقد  90الطوارئ. حالة أولويات وزارة الصحة خاللبسبب و ،غزة
لعالج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية (بما فيھا القدس تلقي اغزة لقطاع لخروج من با

 ولكن تحّسنا، عبر معبر رفح ثم شھد العبور 91في بلدان أخرى في المنطقة أو في أوروبا.والشرقية)، 
فقط في حزيران).  10 بل، مقاتموزفي مصابا  143 حيث اجتاز المعبر( مصابينقتصر على الا ذلك

 %84(من  )زيإيرلمرضى عبر (عبور تصاريح الموافقات على معدل  ل انخفاض فيُسجّ ، في المقابل
األمم المتحدة  تخالل الحرب ساعدو). 2014 تموزفي  %66إلى  2014 عاممن في النصف األول 

 مرتينو )،إيريز(ت عبر معبر راأربع ممزدوجة من قطاع غزة من حملة الجنسيات الإجالء الرعايا في 
ال األعمال عبر المعابر للمرضى والطالب ورج مرورال سھيلتجدر اإلشارة إلى أن تعبر معبر رفح. 

 .إحداث تغيير تحولي فيهقطاع غزة و نعاشإل اضروري يعد أمراوغيرھم من المدنيين 

أن الوضع في بتذكيرا صارخا للجميع  باعتبارهالدمار الذي سببته الحرب األخيرة يجب النظر إلى  .51
 الوضعمفاعيل تغيير ل امقدس الدينا واجبلذا فإن تكون كارثية. سوأن حربا أخرى  غير مستدامقطاع غزة 

مدفوعين بشعور متجدد  ،الوضع في الضفة الغربية معالجة أيضانفسه وفي الوقت في قطاع غزة، 
د وجھلو ،األساس لحياة مدنية كريمة أن يرسي. ھذا ھو المسار الوحيد الذي يمكن بإلحاحية ھذا الوضع

 الفلسطيني.واإلسرائيلي بين الطرفين سالم إلحالل ال ةمتجدد

 لشروع فيآلية ل لبلورة ،طرافاألمم المتحدة العمل بشكل مكثف مع األ تواصلكتابة ھذا التقرير،  أثناء .52
منسق األمم المتحدة  سيقومفي ھذا الصدد، ووإعادة اإلعمار في قطاع غزة.  ساكنإعادة تأھيل الم

للجنة و أيلول، 16مجلس األمن الدولي في ل بتقديم إحاطة ،الشرق األوسط الخاص لعملية السالم في
  .أيلول 22في  االرتباط الخاصة
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 بنيويةالمؤقتة والحلول ال تدابيرال -قطاع غزة في الطاقة والمياه  (أ):الملحق 

 92مقدمة

 مقارنة نسمة مليون  2.1 قد ارتفع إلى ، 2020 عامبحلول  يكون عدد سكان قطاع غزةمن المتوقع أن 
 خاصةجميع القطاعات،  عبئا إضافيا علىھذا ويشكل  93.مليون 1.8 حوالييقدر بالعدد الحالي الذي ب

 خزانمن االستخراج الجائر وقد أدى . المياهوتوفر انخفاض جودة من قطاع المياه  عانيالطاقة والمياه. ي
تلوث بمياه الصرف الصحي غير المعالجة ال في حين يؤدي ،ه المالحةإلى زيادة تسرب الميا المياه الجوفي

ؤدي يفقطاع الطاقة، أما بالنسبة ل. قطاع غزة ذلك حدودعواقب احتمال أن تتعدى إلى مزيد من التدھور، مع 
قطاع خاص  نشوءمنع إلى  لفترات طويلة،انقطاع التيار الكھربائي حاالت و ،لطاقةلاالحتياجات عدم تلبية 

  .لسكانتواكب تزايد ااقتصادية وفرص  ،ةبل للحياقا

اللذان يتم تناولھما ن االقطاع يشكل. مع ذلك، ھناك مجموعة من القطاعات التي تحتاج اآلن إلى تركيز أكبر
جعل التقدم في جميع تالصرف الصحي وتحلية المياه)، نقطة ارتكاز الطاقة والمياه (معالجة مياه  ھنا،

ثير ا تأملھ المياهالطاقة وأضف إلى ذلك أن قطاعي قطاع الخاص. بما في ذلك نمو ال ،اممكنأمرا القطاعات 
 ومن منظوراكتفائه الذاتي،  على تعزيزقطاع غزة  ايساعدمن شأنھما أن و ،مباشر على السكان المدنيين

  قتصادي.تزايد النشاط اال يةاحتمال بوسائل منھاعلى استقرار الوضع العام  اأن يساعدھما من شأن ،أوسع

إلى جانب التدابير  ،فجوات الحالية في قطاعي الطاقة والمياهلل إلى تقديم عرض موجزق لحھذا الم ھدفي
على مدى سيتم تنفيذ ھذه التدابيرفي حين والفجوات.  ھذهطويلة األجل لمعالجة المتوسطة ووال قصيرةال

 يستوجب االتفاق على ،المكونات المحددة يعبين جمترابط إال أن الورقة، ھذه الالفترات الزمنية المحددة في 
  إذا أردنا إحراز تقدم في كل مكون على حدة. ،في ھذه الورقةالبرنامج المحدد مجمل 

  
 الطاقة 

، فلم يتم توفير بوطلمأقل بكثير من ال ، ةاألخيرحرب حتى قبل اندالع ال الكھرباء لقطاع غزة ت إمداداتكان
لمدة أدى ذلك إلى انقطاع الكھرباء قد و 94.ميغاوات 450 بالغةال المطلوبةكمية من ال تميغاوا 200سوى 

 ،حية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحيصعلى الخدمات ال يوميا، ما أثر سلباساعة  16- 12
وعة كاملة من الخدمات مجمتشغيل الطاقة ضرورية لتعتبر والقطاع الخاص. باختصار،  ،والمدارس
محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف  وخير مثال على ذلكقطاع غزة.  فيالقتصاد لاألساسية و
أضرار ال ) الجوفي خزانوارد المائية في قطاع غزة (الالمستلحق ب، والتي بدونھا المخطط لھا الصحي

  .يمكن إصالحھا
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تياجات من الكھرباء تفيد أن ھذه االحقطاع غزة  ظھرت في الفترة األخيرة تقديرات محدثة الحتياجات
النشاط االقتصادي استنادا إلى وذلك ، 2020 عامبحلول  تاواغمي 850 ستواصل صعودھا لتبلغ

معالجة محطات األساسية، بما في ذلك  مرافقتشغيل الإلى و، الذي مع ذلك يتعذر تحقيقه حاليا ،"الطبيعي"
لذا من  96.احاليي يتم توفيرھا الت الكھرباء كميةأربعة أضعاف  ويتجاوز ھذا الرقم 95.المياه ومحطات التحلية

  .ھذه الفجوةمن أجل سد الطاقة في قطاع غزة  لمعالجة موضوع نھج شامل تبني الضروري
  
 شامل النھج ال

قصير والمتوسط ال أزمة الطاقة في قطاع غزة اتخاذ تدابير على المدىمعالجة شامل لالنھج ال يتطلب
  :كما ھو مبين أدناه ،والطويل

  :البنية التحتية للطاقة طويرتأھيل/ تإعادة لخدمة ولمحطة كھرباء غزة  إعادةعلى المدى القصير: 

 الحفاظ على الحد األدنى من اإلنتاج في محطة كھرباء غزةيجب ، من جديد حالما يعاد تشغيلھا  . أ
ير التدابيتم تنفيذ في حين  ،سد الفجوة لفترة محددة من الزمنيھدف إلى الديزل كإجراء باستخدام 

 تعطيلقبل  97.كيلو فولت) 161 بطاقةخط نقل كھربائي  إنشاء ال سيمااإلضافية المحددة أدناه (
دعم  كان إنتاج الكھرباء في المحطة يتم من خالل" الجرف الصامد"عملية أثناء  محطة كھرباء غزة

حد األدنى من الحفاظ على الوسيساعد ماليين دوالر شھريا لشراء الوقود.  10 بلغ حواليمالي ي
في  التحسنالحفاظ على في غزة محافظات شركة توزيع كھرباء  ،إمدادات الكھرباء في قطاع غزة

ھذه  على ، ألن الحفاظ2013 عامخالل النصف الثاني من  أنجزي ذال مستويات التحصيل
لوقود ا توفر القدرة على شراءضمان لضروري أمر  ،، وفي الوضع المثالي، تحسينھاالمستويات
 المحافظة على البنية التحتية.على وة، لتوليد الطاق

ازدياد والمحافظة على  مدادات،، وتحسين جودة اإلفاقدللحد من ال كھرباءتوزيع ال شبكةتحسين   . ب
 معدالت التحصيل لرسوم الكھرباء.

  
 كيلو فولت)  161بطاقة خطين ( عال ضغطخطوط : استيراد الكھرباء من خالل المدى المتوسطعلى 

نقص  لحد منل بتكلفة فعالة،  من إسرائيل من الكھرباءإضافية  تميغاوا 300-150استيراد  كينتم  .أ 
 المخطط لھا. تحليةالمعالجة المياه ومحطات  نشاءوتأمين الكھرباء الالزمة إل ،ةالطاق

 الكھربائي نقلأو أكثر من خطوط ال خط إنشاء  ميغاوات) 300-150ھذه الكمية (استيراد  يتطلب
، فضال عن إبرام 2008 عامأصال في  كيلو فولت)، المقرر إنشاؤھا 161(عالي ال الضغطذات 

أن . ومن المتوقع إسرائيلكھرباء وشركة  النقل الوطنية للكھرباءشركة بين  كھرباءللاتفاقية شراء 
خط نقل جديد في  إنشاءيتطلب أيضا كما شھرا،  12 حواليالمادي للخط  يتطلب إكمال اإلنشاء

  غزة.شمال 



29 
Non-official translation 

، إلى )تميغاوا 55(حوالي التوليد المحدود للكھرباء في محطة كھرباء غزة ساعد يمن المتوقع أن   .ب 
حتى الفاصلة الفترة  تغطيةبير في إلى حد ك ،استيراد كمية إضافية من الكھرباء من إسرائيلجانب 
وكذلك من خالل زيادة على توليد المزيد من الكھرباء بشكل مستدام محليا،  اقطاع غزة قادريصبح 

  ).- ARG Arab Regional Grid (اإلقليميةالعربية الشبكة عبر الواردات 
  

الشبكة العربية الوصول إلى ولتعمل على الغاز، حلول ھيكلية طويلة األجل: تحويل محطة كھرباء غزة 
 .اإلقليمية

  لحل أزمة الطاقة في قطاع غزة:إضافيين  عنصرين متآزرين من الضروري توفر

الذي تزويد محطة كھرباء غزة بالغاز الطبيعي وإعادة تحويل المحطة لتعمل على الغاز الطبيعي   .أ 
صممت أصال لتعمل عليه. ويتطلب توريد الغاز الطبيعي لمحطة كھرباء غزة أعماال مادية (إنشاء 

اليا ببذل خط أنابيب)، وكذلك اتفاقية شراء تنجزھا السلطة الفلسطينية. وتقوم الحكومة الفلسطينية ح
، التي من المرجح أن حقل غزة البحري)جھود الستكشاف موارد الغاز قبالة ساحل قطاع غزة (

تكون قادرة على تزويد محطة كھرباء غزة بكميات كافية من الغاز لھذا الغرض. ومن المتوقع أن 
 دهاستعدا المشّغل ). وقد أبد2016شھرا (لغاية  24- 18يتطلب استكمال ھذين العنصرين من 

ميغاوات باستخدام  240عادة تحويل محطة كھرباء غزة، وكذلك توسيع طاقتھا اإلنتاجية إلى إل
 الغاز الطبيعي.

 أن يوفر لقطاع غزةعبر مصر  الشبكة العربية اإلقليميةاستيراد الكھرباء من  تعزيز من شأن  .ب 
ضمان  في اھمتهمس ، فضال عنيمكن االعتماد عليهمن حيث التكلفة  فعاالا للكھرباء، آخر امصدر

حكومة طرف ال قبوال منو ،في سيناء تحسن األوضاع األمنية ذلكتنويع مصادر اإلمداد. يتطلب 
 350 بما مقداره، اإلقليمية الشبكة العربيةواردات الكھرباء عبر زيادة كما تتطلب . يةمصرال

ينفذ جزء ي قطاع غزة وفتنفذ  لبنية التحتيةمن أعمال ا مجموعة ،ت وفق التوقعات األوليةميغاوا
في عام  اإلقليمية الشبكة العربيةمن لكھرباء لعلي ستيراد الفويمكن أن يبدأ االفي مصر. منھا 

 أعاله. بينةلقضايا المنظرا ل، 2017
  

 المياه 

 االستخدام غير بسببالمياه الجوفية  في جودةتراجع المزيد من و نقص كبير في المياه،من قطاع غزة  يعاني
التي أخذت منھا  آبار قطاع غزةأن جميع  2009 عامأجري في  مسح المستدام. على سبيل المثال، وجد

 لواحد من المعايير التي تحددھا منظمة الصحة العالمية على األقلالمستوى المسموح به تجاوزت  قدعينات 
 1.8 حواليل في قطاع غزة المياهإمدادات تعتمد  98.كبريتاتوال ،الفلورايدولنترات، لكل من الكلورايد، وا

 4.7( من إسرائيلالمياه كمية محدودة من تم استيراد ويبشكل كبير على المياه الجوفية. مليون فلسطيني 
 صغيرة يتم الحصول على كميات صغيرة إضافية من مرافقكما . )2011 عام/ سنة في مليون متر مكعب

 نتاجاإلتم على نطاق واسع تقدير . ويالخزان الجوفيعلى  البيس اتأثير ما يترك أيضالمياه المالحة، تحلية ال
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مستوى الضخ تشير التقديرات إلى أن  بينما ،مليون متر مكعب/ سنة 55 للخزان الجوفي في حدودالمستدام 
السحب  معدالتيون متر مكعب/ سنة. وقد زادت مل 190 من الخزان في الفترة األخيرة قد وصل حوالي

من  نقص االستيراد منھاد الثالثة الماضية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، على مدى العقو ھذه
حتياجات اال إلى زيادةالنمو السكاني تزايد  يؤدي ومن المتوقع أنوانتشار اآلبار غير المرخصة.  ،إسرائيل

 مليون متر مكعب/ 270 إلى 2013مليون متر مكعب/ سنة في  200من قطاع غزة لالمستقبلية  ئيةالما
ة جوداك أيضا تحديات كبيرة تتعلق بھنفة إلى المخاوف بشأن كمية المياه، باإلضاو 2020.99في  سنة

 يتسللباإلضافة إلى ذلك، لمياه الجوفية تسرب المياه المالحة من البحر. ل جائرالضخ الفقد سّھل المياه. 
مياه الصرف الصحي غير  ھو ذلكالسبب الرئيس لو ،السطحجھة من الضحلة المياه الجوفية إلى  التلوث
 مرتبة متدنية جداغزة المياه في قطاع  وتحتل جودةالنترات.  مستوياتارتفاع  إلىمثال ما يؤدي  ،المعالجة

نسبة عالية من األمراض  ظھورأدى إلى ما  100،دولية للمياه الصالحة للشربالمبادئ التوجيھية البقياسا 
. الطاقةإلى حتياجات جراء عدم تلبية االنوعية المياه ويتزايد التدھور في  101المتصلة بالمياه بين السكان.

طات محطات ضخ مياه الصرف الصحي ومحتتوقف على سبيل المثال، أثناء انقطاع التيار الكھربائي 
  غير المعالجة.مياه الناتج عن العمل، ما يؤدي إلى زيادة التلوث عن المعالجة مياه الصرف الصحي 

  

 امل شالنھج ال

أن يؤدي المزيد احتمال الضوء على عدد من المراقبين  سَلط، نوعية المياه في المستقبللنماذج على أساس 
  ."هانھيار" إلى الجوفي الخزانوعية وكمية المياه في في نمن التدھور 

 بھدف تجنبالطويل القصير إلى المدى  الممتدة من المدى الضرورية التدخالت منمجموعة  وفيما يلي
  ھذا الوضع.الوصول إلى 

  سنوات): 3- 0من المدى القصير إلى المدى المتوسط (

 :من مياه الالواردات السنوية من  تتم زيادةبموجب ھذه المبادرة س زيادة الواردات من إسرائيل
/ سنة. ويستتبع ذلك أيضا توسيع مليون متر مكعب 40 مقدارإلى قطاع غزة ب )روتوميكشركة (

 15 حواليحاليا  تي ال تتجاوزقطاع غزة، الإلى لمياه تدفق المزيد من ا تاحةإل خط المياه الرئيس
عمل في الوقت الراھن. يي ال ذال )ناحال عوز(ا في ذلك خط أنابيب ، بمفي السنة مليون متر مكعب

). ومن شيكل 2.6( دوالر 0.71حوالي  )تلطمصدر المخذات ال( لمياهالحالي ل جملةال سعرويبلغ 
السلطة الفلسطينية أو الجھات لإلمداد بالمياه، إلى جانب قيام األجل  اتفاق طويلام إبر الضروري

مزيد من رئيسة بلخطوط الاتكلفة ويتطلب األمر أيضا تقييم . لدفعلضمانات بتوفير المانحة 
 102.صيلالتف

  لسد الحاجة على المدى القصيرالحجم  صغيرةمحطات تحلية بناء )STLV( : يمكن أن يساعد ھذا
حاالت النقص على تخفيف  ،تيجيات سلطة المياهفي استرا الوارد ،محطات تحلية المياهالنوع من 
أن ، وبوعأس 40جاھزة للعمل في غضون  النموذجيةوحدات تحلية المياه أن تصبح يمكن و. العاجلة
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جوفية أقل جودة مياه مع  ذي تنتجه ھذه الوحداتالماء ال خلط وربما يتم. توفر مياھا صالحة للشرب
من ھذا تصل إلى عشرة) وحدات  وقدثالثة (وسوف يتم إنشاء لخفض التكلفة على المستھلكين. 

مليون  55توفير ما مجموعه لللوحدة، وذلك  سنة متر مكعب/ يينمال 5 بطاقة إنتاج قدرھا النوع
إضافة  ،الشاطئعلى آبار حفر ھذه المحطات  إنشاءيتطلب و. من المياه اإلضافيةمتر مكعب / سنة 

 12تكاليف بحوالي البالشاحنات للمستھلكين. وتقدر نقل المياه شبكة المياه المحلية أو  مع إلى الربط
 103.ماليين متر مكعب/ سنة 5لكل وحدة بطاقة إنتاج مليون دوالر 

  
 سنوات):  7-3( على المدى الطويل

 مياه  صريفت في الوقت الحالي يتم: عةمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامھا في الزرا
وھناك . المياه في تلويث الخزان الجوفي تتسبب ھذهأو  ،في البحرھا تقريبا جميعالصرف الصحي 

من المقرر إنشاء اثنتين و ،غزةقطاع قيد اإلنشاء في شمال  مياه الصرف الصحيمعالجة محطة ل
استخدام إعادة من ھذه المحطات ھو الھدف . هفي جنوب ىخرأو القطاع،في وسط ، واحدة أخريين
 ،وأشجار الفاكھة المزروعات خاصة المحاصيل العلفيةه المعالجة في ري من الميا %40 حوالي

 شبكة الصرف الصحيكانت ، 2011 عام. في مكنأالجوفي حيثما  خزانال تغذيةوالباقي إلعادة 
 كانت في حالرف الصحي المزيد من مياه الص ةع ومعالجيجمويمكن ت 104من السكان. %72 تخدم

بطاقة معالجة مياه الصرف الصحي محطات لتقدر تكلفة إنشاء و. منازل مربوطة بالشبكةجميع ال
 لتشغيلالالزمة الطاقة  قدرتكما  105مليون دوالر. 205حوالي بمليون متر مكعب/ سنويا  42 إنتاج

 32 عة لھا بحواليتابالالمياه إعادة استخدام  ومشاريعمحطات معالجة مياه الصرف الصحي 
 .تميغاوا

  لتحلية محطة  إنشاءالخطط الحالية تشمل : لتحلية المياه في قطاع غزةواسعة النطاق بناء محطة
 Reverse Osmosis( ستخدم تقنية التناضح العكسيت 2018- 2017 بحلولالمياه 

technology( يمكن ومليون متر مكعب/ سنويا،  55 حواليتوفر فسوف ، تم بناء ھذه المحطة. إذا
الكھرباء مقدار بلغ يومليون متر مكعب/ سنويا.  120لتصل حوالي  الكمية زيادةفي مرحلة ثانية 

 اعتبار أنھا ستنتجعلى  ،تميغاوا 35ھا حوالي والمشاريع المرتبطة ب حطةاإلضافية المطلوبة للم
الذي تبلغ تكلفته التمويل لكامل المشروع  . مع ذلك، لم يتم بعد تأمينسنةمليون متر مكعب/  55

مليون  230. وتشمل التكلفة اإلجمالية معلّقة المبادرةبالتالي ال تزال ھذه ومليون دوالر،  450
 تلبيمحطة توليد كھرباء نشاء مصاريف إضافية إلجانب إلى  ،لمحطة تحلية المياه نفسھا دوالر

التي ال المياه  نسبةمبادرة لخفض تنفيذ و ،رئيس للمياهقل انوخط االحتياجات اإلضافية من الطاقة، 
 107 106.تدر إيرادات

  
  

 استنتاجات 
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 ةاألخير حربقبل العليھا المستويات التي كانت لتعود إلى  ،إعادة تأھيل البنية التحتية للمياه والطاقةإن 
 حضاعجز وھناك  بقىيس، إذ جات الطاقة والمياه في قطاع غزةتلبية احتياقاصرة إلى حد كبير عن ستبقى 

تدابير من المطلوب اتخاذ  ،في الوضع من التدھور وللحيلولة دون حدوث مزيدياه. في قطاعي الطاقة والم
 اعتماد مقاربات في حين يتم ،استقرار الوضع تؤدي إلى الث المقبلةقصيرة ومتوسطة األجل للسنوات الث

 الذي معالجة المياهو تحسين إمداداتبسم، بشكل حايرتبط القطاعات  مختلفالتقدم في إن . أطول مدى
  زيادة إمدادات الطاقة.بدوره تطلب ي

بشأن  اتفاق شامل التوصل إلى من الضروريقطاعين، عمل في اللفي ھذا النھج الشامل ل تقدممن أجل الو
على سبيل تحضيرية في مجال تحلية المياه، ال اتخطوأن ال وتنبع أھمية ذلك من ،برنامج العمل المبين أعاله

الجھات تجربة ف الكھرباء مقدما. توفير ما يكفي منب قويةضمانات وجود ممكنة دون  ن تكونالمثال، ل
لم )، الذي NGEST( مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة المانحة مع 

من إمدادات كافية تأمين أھمية من  عززت الكھرباء، توفيرب اتضمانتقديم يجر تشغيله حتى اآلن لعدم 
ستقوم ، من ھذا القبيل عملاالتفاق على برنامج يتم حالما و. ھامةال مشاريعھذه الالعمل في الكھرباء لمتابعة 

 ةالفنيبالمضي قدما في إنجاز األعمال  ،االت المحددةالمجأي من الجھات الفاعلة العاملة في كل جھة من 
 يكون أكثرسرجح األ على الذي تمويلالحصول على لل الجھات ستسعى ھذهفي موازاة ذلك، و. ةالمطلوب
  .يهاالتفاق علقد تم قة رفي ھذه الو شامل الواردالنھج الالتأكيد على أن  ن خاللم ،يسرا
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  : البنية التحتية للمياه في قطاع غزةجدول تلخيصي

المعالجة/  طاقة  مالحظات  الحالة  الموقع  االسم
  اإلنتاج

الطاقة  التكلفة (المتوقعة)
  الالزمة

        ةقائممحطات       
مياه  معالجةمحطة 

الصرف الصحي 
   في بيت الھيا

، 1967في  أنشئت   بيت الھيا
 خضعت للتطويرو

في التسعينات ومطلع 
  ھذا القرن 

معالجة مياه الصرف  مشروعمن االنتھاء  فور وقفھا عن العمليجب 
ملحة لتنظيف  ھناك حاجة. الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة

جزئيا  تعالج، متر مكعب/ يوم 28,000تدفق الحالي معدل ال. كالبر
مخاطر كبيرة على يؤدي إلى ما ، ترشيححواض يتم تصريفھا إلى أو
  .الجوفي خزانال

ر مت 5,000
مكعب/ يوم، 

أصبحت 
متر  12,000

  يوممكعب/ 

  ميغاوات 2  

محطة معالجة مياه 
الصرف الصحي 

  في غزة

، 1977في  أنشئت  بلدية غزة
و ، 1986و 

  2013و  ،2006

متر  50,000  
، مكعب/ يوم

أصبحت 
متر  80,000
  مكعب/ يوم

  ميغاوات 4  

معالجة مياه محطة 
 الصرف الصحي

  خان يونس في

متر  7,000  مياه الصرف الصحيلمحطة معالجة مؤقتة   2007في  أنشئت  خان يونس
  مكعب/ يوم

  ميغاوات 1  

معالجة مياه محطة 
الصرف الصحي 

  رفحفي 

، 1992في  أنشئت  رفح
وخضعت للتطوير 

 2009و  1997في 

متر  2,000  
، تم مكعب/ يوم

تطويرھا إلى 
متر  8,500

  مكعب/ يوم

  ميغاوات 1  

  مخطط لھامحطات 
معالجة مياه محطة 

الصرف الصحي 
الطارئ في شمال 

  قطاع غزة

تكمل محطة 
  بيت الھيا

مرحلة النھائية في ال
  نشاءمن اإل

متر  35,600  لم يتم تشغيلھا بعد
  مكعب/ يوم

مليون  43حوالي 
  دوالر

3-12 
  ميغاوات

معالجة مياه محطة 
 لصرف الصحيا

  غزة وسطفي 

مخطط استكمالھا في   مدينة غزة
2017  

بنك مليون يورو من  50في مرحلة مراجعة التصميم. تم تخصيص 
  .KFW التنمية األلماني

متر  120,000
  مكعب/ يوم

 10  مليون يورو 90
  ميغاوات

  ميغاوات 5  مليون دوالر 75مليون  44,000متر مكعب/ يوم. وسيتم طرح مناقصة في  26,000المرحلة األولى مخطط استكمالھا في   خان يونسمعالجة مياه محطة 
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 الصرف الصحي
  خان يونس في

. وھذا يشمل إنشاء محطة لمعالجة مياه 2014الربع الثالث من عام   2017
وأحواض  ،يصب في البحروخط أنابيب طوارئ الصرف الصحي، 

مليون يورو من البنك اإلسالمي للتنمية  56. تم تخصيص ترشيح
  إلنمائي.واليابان وبرنامج األمم المتحدة ا

  متر مكعب/ يوم

محطتي تحلية 
صغيرتي الحجم 
لسد الحاجة على 
في  المدى القصير
  دير البلح وغزة

غزة ودير 
  البلح

مخطط استكمالھا في 
- 2014الفترة 
2016  

متر مكعب/ يوم، ومن  2,600دير البلح: تم تركيبھا بحيث تنتج 
  متر مكعب/ يوم. 5,000لتنتج المخطط توسيعھا 

متر  10,000ومن المخطط أن تنتج المحطة الجديدة في مدينة غزة 
  مكعب/ يوم.

  ميغاوات 4  مليون دوالر 23  

محطات تحلية 
لسد الحجم  صغيرة

الحاجة على المدى 
بتمويل من  القصير

اليونيسيف واالتحاد 
  األوروبي

خان يونس 
  ورفح

مخطط استكمالھا في 
2015  

 2.2( متر مكعب/ يوم 6,000 بطاقة إنتاج تحلية مياه البحرمحطة 
االتحاد  يورو منمليون  10تم تخصيص ). ةمليون متر مكعب/ سن

خان يونس  في حياءنقل المياه المعالجة إلى أتكاليف ية لتغط األوروبي
من خالل  متر مكعب/ يوم 20,000 لغايةحتمل مع يتوسورفح. (

  .)مليون دوالر 22.5 الالزم بمقدارضافي اإلتمويل الالحصول على 

75,000 
  شخص/ يوم

 1.5  دوالرمليون  14
  ميغاوات

تحلية المياه محطة 
  قطاع غزة ل

المنطقة 
  الوسطى

مخطط استكمالھا في 
2018  

. من المخطط أن مليون متر مكعب/ سنة 110إلى طاقتھا تصل  قد
مثلة تموال المرتبطة بھاألعمال ضم اتأن و، قطاع غزة تخدم جميع
المياه  نسبةخفض أن تولمياه بين الشمال والجنوب، لناقل بإنشاء خط 

  التي ال تدر إيرادات.

مليون متر  55
  سنةمكعب/ 

 35  مليون دوالر 450
  تميغاوا
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  الملحق (ب): جداول مؤشرات للضفة الغربية وقطاع غزة

  الضفة الغربية (بيانات سنوية)
  2013  2012  2011  2010  2009  المؤشر

 94.5 93.8 93.4 92.4 93.2  /1صافي معدل االلتحاق بالتعليم األساسي (%) 

 62.3 64.7 66.7 67.1 68.3  /1صافي معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي (%) 

 87.1 87.8 88.4 89.6 88.5  /2معدل االنتقال من التعليم األساسي إلى الثانوي (%) 

 94.5 غير متوفر 89.4 غير متوفر 84.5  /3نسبة األسر المتصلة بشبكة عامة للمياه (%) 

 40.6 غير متوفر 40.2 غير متوفر 35.5  /3للصرف الصحي (%) عامة نسبة األسر المتصلة بشبكة 

متوفرغير  17.8 18.3 19.4  /4(%)  تحت خط الفقر الوطني (بعد المساعدات)الذين يعيشون نسبة السكان   غير متوفر 

 غير متوفر غير متوفر 7.8 8.8 9.1  /4(%)  (بعد المساعدات) المدقع لفقرلخط الوطني التحت الذين يعيشون نسبة السكان 

           /5 :نسبة السكان غير اآلمنين غذائيا (%)

 19 19 17 22 22  الضفة الغربية -

 (ب) متوفرغبر  19 17 غبر متوفر غير متوفر  المنطقتين (أ) و  

 (ج) غبر متوفر 20 24 غبر متوفر غير متوفر  المنطقة 

      /5 :نسبة السكان المعرضين النعدام األمن الغذائي (%)

 غبر متوفر 17 13 12 13  الضفة الغربية -

 (ب) غبر متوفر غبر متوفر غبر متوفر غبر متوفر غبر متوفر  المنطقتين (أ) و 

 (ج) متوفر غبر غبر متوفر غبر متوفر  المنطقة  غبر متوفر غبر متوفر 

       /5 :نسبة السكان اآلمنين غذائيا (%)

 غبر متوفر 34 45 41 36  الضفة الغربية -

 (ب) غبر متوفر غبر متوفر 46 غبر متوفر غبر متوفر  المنطقتين (أ) و 

 (ج) غبر متوفر غبر متوفر 33 غبر متوفر غبر متوفر  المنطقة 

 غبر متوفر 24 25 غبر متوفر غبر متوفر   /5 )%جتماعية (انسبة األسر التي تتلقى مساعدات 

 غبر متوفر 128 115 غبر متوفر غبر متوفر  /5 )دوالرالمساعدات االجتماعية الشھرية ( لتحويالت تقديريةالقيمة المتوسط 

 غبر متوفر 4- 5- غبر متوفر غبر متوفر  /5 مئوية)الفرق في معدل انعدام األمن الغذائي لألسر قبل وبعد استالم المساعدات االجتماعية (نقطة 

       /6 :)%( القوى العاملةمعدل المشاركة في 

 71.3 71.4 71.4 69.5 69.5  ر وذكلل -
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 18.0 18.9 19.0 17.2 17.4   لإلناث -

 31.7 32.4 31.9 29.1 29.6  )سنة 24-15للفئة العمرية ( -

       /6 :)%( البطالةمعدل 

 16.8 17.3 15.9 16.6 17.5  ر وذكلل -

 25.9 25.3 22.6 19.7 18.8   لإلناث -

 32.8 30.9 28.8 28.2 29.5  )سنة 24-15للفئة العمرية ( -

 5.9 7.2 8.3 7.8 6.2 /6(%)  عمالة المحدودةمعدل ال

       /7 :األجر اليومي الحقيقينسبة التغير في متوسط 

 0.1 1.0 0.5 3.7- 8.1  القطاع العام في  -

 2.2- 2.9- 6.4- 4.1- 2.5  القطاع الخاص في  -

 3.8 2.8- 0.9- 2.3 6.5  إسرائيل والمستوطناتفي  -

 92 76 75 71 68  /6) يعملون في إسرائيل أو المستوطنات اإلسرائيلية (باآلالفالذين ھوية الضفة الغربية  ملةعدد ح

 1,507 1,021 903 889 1,345  /8 الغربية، باستثناء القدس الشرقيةفي مستوطنات الضفة خاصة  الممنوحة لمباني إسرائيلية راخيصتالعدد 

 2,534 1,133 1,110 737 1,963  /8 في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية مشاريع البناء الجديدةعدد 

، باستثناء الضفة الغربيةفي مستوطنات  النشطاإلنشاء اإلسرائيلية الخاصة والعامة قيد عدد المساكن والمباني 
  /8 القدس الشرقية

12,850 9,638 7,439 7,112 11,012 

  1,365  1,271  1,682  1,670 2,071  /8 في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية المستكملة المبانيعدد 

  المصادر:
  . للجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيبناء على اإلسقاطات السكانية التربية والتعليم والتعليم العالي وزارة  / 1
  .التربية والتعليم والتعليم العاليوزارة  /2

  اإلحصائي الوطني". مراقبةنظام الالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، " /3

  الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، "مسح إنفاق واستھالك األسرة الفلسطينية". /4

الالجئين،  لجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ومنظمة األغذية والزراعة، ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ا /5
  ".االقتصادية واألمن الغذائي-"مسح الظروف االجتماعيةوبرنامج الغذاء العالمي، 

  .الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني "مسح القوى العاملة"  /6

" و "األرقام القياسية السنوية ألسعار ةملاقوة العالالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، "مسح  إلىالحسابات تستند ھذه  /7
  .المستھلك"

، متوفرة في الموقع: ”CBS،( “Time-Series Databankلمكتب المركزي اإلسرائيلي لإلحصاء (ا /8
www.cbs.gov.il ،) 2014 حزيران 4تم الدخول إلى الموقع في.(  
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  )ربعيةالضفة الغربية (بيانات 
/ 2ربع   المؤشر

2013  
/ 3ربع 

2013  
/ 4ربع 

2013  
/ 1ربع 

2014  
/ 2ربع 

2014  
 4 0 1 2 1  /1 بفعل العالقة المباشرة بالصراع .في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة اإلسرائيليين  الوفيات من عدد 

 18 14 24 25 51  /1بفعل العالقة المباشرة بالصراع في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة  لمصابين اإلسرائيليينا عدد

 12 9 12 7 2  /1بفعل العالقة المباشرة بالصراع  الفلسطينيين الوفيات من عدد 

 797 561 551 635 1,207  /1بفعل العالقة المباشرة بالصراع  الفلسطينيين من لمصابينعدد ا

       /1عدد المباني التي ھدمت: 

 14 25 14 39 20  في القدس الشرقية -

 188 128 120 145 167  في المنطقة (ج) -

       /1عدد األشخاص الذين شّردوا بسبب عمليات الھدم أو الطرد (بمن فيھم األطفال): 

 16 85 52 69 113  في القدس الشرقية -

 369 201 190 189 173  في المنطقة (ج) -

 7 9 9 6 5  /1 المستوطنينبين إصابات  التي أوقعتإسرائيليين عدد الحوادث المرتبطة بمستوطنين 

 25 2 3 2 4  /1التي أوقعت أضرار في ممتلكات أو أراضي مستوطنين إسرائيليين عدد الحوادث المرتبطة بمستوطنين 

 32 21 15 18 34  /1فلسطينيين البين إصابات  التي أوقعتإسرائيليين عدد الحوادث المرتبطة بمستوطنين 

 67 58 66 68 112  /1التي أوقعت أضرار في ممتلكات أو أراضي فلسطينيين إسرائيليين عدد الحوادث المرتبطة بمستوطنين 

 254 246 220 480 323  /2 في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقيةخاصة  الممنوحة لمباني إسرائيلية راخيصتالعدد 

 235 272 272 605 801  /2 في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية مشاريع البناء الجديدةعدد 

 ،الضفة الغربيةفي مستوطنات  النشطاإلنشاء اإلسرائيلية الخاصة والعامة قيد عدد المساكن والمباني 
  /2 باستثناء القدس الشرقية

2,820 3,026 2,940 3,013 
غير 
 متوفر

 457 163 350 421 411  /2 في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية المستكملة المبانيعدد 

  المصادر:
  ."التقرير الشھري لمراقب الشؤون اإلنسانية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، " /1
تم الدخول إلى (، www.cbs.gov.il، متوفرة في الموقع: Series Databank”-“Time لمكتب المركزي اإلسرائيلي لإلحصاء،ا /2

  ).2014 أيلول 2الموقع في 
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  (بيانات سنوية) قطاع غزة
  2013  2012  2011  2010  2009  المؤشر

 4,726 4,567 4,413 4,264 4,130  /1الكثافة السكانية في منتصف العام (عدد السكان في الكيلومتر المربع) 

 92.3 90.9 90.4 88.3 91.4  /2صافي معدل االلتحاق بالتعليم األساسي (%)

 70.2 73.2 71.6 70.1 76.5  /2صافي معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي (%)

 89.5 92.3 91.8 90.5 88.8  /3التعليم األساسي إلى الثانوي (%)معدل االنتقال من 

 99.9 غير متوفر 96.3 غير متوفر 95.8  /5نسبة األسر المتصلة بشبكة عامة للمياه (%)

 83.1 غير متوفر 83.1 غير متوفر 83.8  /5للصرف الصحي (%)عامة نسبة األسر المتصلة بشبكة 

 غير متوفر غير متوفر 38.8 38.0 38.3  /6(%)  الفقر الوطني (بعد المساعدات)تحت خط الذين يعيشون نسبة السكان 

 غير متوفر غير متوفر 21.1 23.0 21.9  /6(%)  (بعد المساعدات) المدقع لفقرلخط الوطني التحت الذين يعيشون نسبة السكان 

 57 57 44 52 60  /7 :نسبة السكان غير اآلمنين غذائيا (%)

 غير متوفر 14 16 13 9 /7 :المعرضين النعدام األمن الغذائي (%)نسبة السكان 

 غير متوفر 10 23 19 24  /7:نسبة السكان اآلمنين غذائيا (%)

 غير متوفر 74 80 غير متوفر غير متوفر  /7)%جتماعية (نسبة األسر التي تتلقى مساعدات ا

 غير متوفر 65 71 غير متوفر غير متوفر  /7 )دوالرالمساعدات االجتماعية الشھرية ( لتحويالت تقديريةالقيمة المتوسط 

 غير متوفر 5- 7- غير متوفر غير متوفر  /7 الفرق في معدل انعدام األمن الغذائي لألسر قبل وبعد استالم المساعدات االجتماعية (نقطة مئوية)

       /8: )%( القوى العاملةمعدل المشاركة في 

 65.8 65.0 63.9 62.1 62.5  ر وذكلل -

 16.0 14.7 12.4 10.2 12.2   لإلناث -

 25.5 25.3 38.4 20.4 22.1  )سنة 24-15للفئة العمرية ( -

       /8:)%( البطالةمعدل 

 27.8 26.8 25.8 36.2 37.3  ر وذكلل -

 53.1 50.1 44.0 47.8 45.8   لإلناث -

 57.2 55.1 51.1 63.4 59.2  )سنة 24-15للفئة العمرية ( -

 6.4 6.3 6.4 5.7 5.5 /8معدل العمالة المحدودة (%)

       /9 :األجر اليومي الحقيقينسبة التغير في متوسط 

 4.5 0.6- 6.4 0.7 3.4-  القطاع العام في  -

 5.3- 7.4 6.2 12.9- 4.1  القطاع الخاص في  -
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       /10: الذخائر غير المنفجرة بسببقتلوا أو أصيبوا  الذينعدد المدنيين الفلسطينيين 

 4 14 8 6 غير متوفر  من البالغين  -

 22 20 19 10 غير متوفر  من األطفال -

       /11عدد الشاحنات المصدرة من قطاع غزة إلى: 

 2 0 0 0 0  إسرائيل -

 165 224 301 214 21  جھات أخرى -

 15 38 0 0 0  /11عدد الشاحنات المنقولة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية 

  كھرباء اللمحطة المخصص م، باستثناء الوقود سال رم أبووقود إلى قطاع غزة عبر معبر كواردات ال
   /12 )اتشاحنعدد ال(

90 1,689 1,555 1,651 2,703 

 56,374 57,441 46,399 30,886 22,812  /12) اتشاحنعدد ال( كرم أبو سالمغير الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر  من الواردات

  ساعدات إنسانية فقط، كم 2010-2009 فيواردات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (ال
  /12 )اتشاحنعدد اللمشاريع القطرية) (ل 2013-2012 ، وفيةيمثل المواد الغذائية والطبية واإلغاث

551 22 0 79 8,749 

       /12(عدد األيام):  قطاع غزةلمعابر في الفعلية ل أيام اإلغالق

 77 68 71 58 34  معبر كرم أبو سالم -

 136 362 365 358 310  معبر رفح التجاري -

  المصادر:
  السكانية لمنتصف العام. الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيإلى تقديرات  الحساباتتستند ھذه  /1

  . لإلحصاء الفلسطيني للجھاز المركزيبناء على اإلسقاطات السكانية التربية والتعليم والتعليم العالي وزارة /  2
  التربية والتعليم والتعليم العالي.وزارة / 3

  اإلحصائي الوطني". مراقبةنظام الالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، "/ 5

  الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، "مسح إنفاق واستھالك األسرة الفلسطينية"./ 6

الالجئين، وبرنامج  لجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ومنظمة األغذية والزراعة، ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ا/ 7
  ".االقتصادية واألمن الغذائي-"مسح الظروف االجتماعيةالغذاء العالمي، 

  .الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني "مسح القوى العاملة"/  8

" و "األرقام القياسية السنوية ألسعار ةملاقوة العالالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، "مسح  إلىالحسابات تستند ھذه / 9
  .المستھلك"

  ."التقرير الشھري لمراقب الشؤون اإلنسانية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، "/ 10
  .االقتصادي"-تقرير االجتماعيال، ")نسكووأمكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ( /11
  ".االقتصادية-قاعدة البيانات االجتماعية"(أونسكو)،  /12
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  )ربعية(بيانات  قطاع غزة
/ 2ربع   المؤشر

2013  
/ 3ربع 

2013  
/ 4ربع 

2013  
/ 1ربع 

2014  
/ 2ربع 

2014  
       /1عدد اإلحاالت التي تمت من خالل وزارة الصحة لمرضى من قطاع غزة مصنفة حسب الوجھة: 

 1,878 1,723 1,437 1,576 1,379  القدس الشرقية -

 954 875 638 546 514  بقية مناطق الضفة الغربية -

 1,617 1,830 1,579 1,514 1,818  مصر واألردن وإسرائيل -

       /1نسبة الطلبات الموافق عليھا للخروج عبر معبر (إيريز) للحصول على الخدمات الصحية (%) 

 84.1 91.2 92.6 92.3 85.4  لإلناث -

 77.2 83.0 88.0 85.9 80.3  للذكور -

 3,746 3,849 3,365 2,860 2,516  /1) إيريز(عبر معبر الذين خرجوا قطاع غزة مرضى  عدد

 17 154 734 896 2,350  /1 رفحعبر معبر الذين خرجوا قطاع غزة مرضى  عدد

 6 11 6 2 1  /2بفعل العالقة المباشرة بالصراع  الفلسطينيين الوفيات من عدد 

 96 105 37 14 7  /2بفعل العالقة المباشرة بالصراع  لمصابين الفلسطينيينعدد ا

 11 1 0 6  /2: الذخائر غير المنفجرة بسببقتلوا أو أصيبوا  الذينعدد المدنيين الفلسطينيين 
 غير 
  متوفر

       /3الصادرات من قطاع غزة: 

 0 1,928 645 0 573  الزھور المصدرة إلى أوروبا (ألف زھرة) -

 1.0 248.1 153.9 40.0 16.0  الفواكه والخضروات المصدرة إلى أوروبا، والمملكة العربية السعودية، وروسيا (طن) -

 3,870 8,150 9,292 7,260 5,020  المصدرة إلى أوروبا والواليات المتحدة (كيلوغرام)األعشاب الطبية  -

 28 0 0 0 19  األثاث المصدر إلى مصر وأوكرانيا (وحدة) -

 0 0 0 58 0  )منصات نقالة سعف النخيل المصدر إلى إسرائيل ( -

 11 74 82 15 16  مجموع الشاحنات المصدرة إلى جميع الوجھات -

       /3: التجارية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عمليات النقل

 0 0 60 0 0  بسكويت محشو بالتمر (طن) -

 1,530 1,497 1,259 693 391   /4 )اتشاحنعدد الكھرباء (اللمحطة المخصص م، باستثناء الوقود سال رم أبووقود إلى قطاع غزة عبر معبر كواردات ال

 10,110 11,303 13,213 15,918 13,798  /4) اتشاحنعدد ال( كرم أبو سالمغير الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر  من الواردات

 2,323 1,334 1,849 1,010 1,348  /4) اتشاحنعدد ال((للمشاريع القطرية)  واردات إلى قطاع غزة عبر معبر رفحال

 61 23غير غير غير وسيارات  ،والمستلزمات الطبية ،واألدوية المواد الغذائية،مثل (مواد أخرى  واردات إلى قطاع غزة عبر معبر رفحال
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 متوفر متوفر متوفر  /4) اتشاحنعدد ال( والسيارات) ،اإلسعاف

       /5(عدد األيام):  قطاع غزةلمعابر في الفعلية ل أيام اإلغالق

 16 13 15 16 24  معبر كرم أبو سالم -

 68 63 47 41 44  معبر رفح التجاري -

  المالحظات:
نھاية  بشكل كامل أو جزئي، باستثناء عطلسواء  امغلقفيھا المعبر  التي يكوناأليام جمع جميع تحسب أيام اإلغالق الفعلية ب/ 5

 ، حيثاحدة ولكن ليس لمدة يوم كاملألكثر من ساعة و المعبريتم إغالق أن  اإلغالق الجزئيويعني . جازاتاألسبوع واإل
ألن الجمعة (أيام جميع أيام السبت، ونصف  األخرى ع والعطلنھاية األسبو عطلوتشمل مغلق تماما. ھذه الحالة  يعتبر في

األعياد اليھودية إضافة إلى  ،)العاديمقارنة بيوم العمل  تقريبا نصف مستواھاإلى  يوم الجمعةتنزل في  ةوالتجارحركة العمال 
، و الجمعة كعطلأالسبت أيام  صادف فياألعياد اليھودية واإلسالمية التي ت يتم حسابوال عالميا.  متعارف عليھاواإلسالمية ال

  .)، على التوالينصف يوم إغالقكامل) أو يوم الجمعة ( إغالقيوم ( تعتبر يوم سبت وإنما

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

     

  
  
  
  

  انتھى
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  الھوامش
  

                                      
1

من منطوق ذلك القرار، قررت الجمعية  2عمال بالفقرة و.  67/19، أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار2012تشرين الثاني  29في  

فلسطين األمين العام  ت، أبلغ2012األول كانون  12في وفي األمم المتحدة ...".  بمراقغير عضو لھا صفة الدولة  مركز تمنح فلسطينالعامة أن "
وفقا لتقرير واستخدام مصطلح "األراضي الفلسطينية المحتلة".  يمنعال  ذلكأن  مع"دولة فلسطين" في جميع الوثائق الرسمية،  تسمية بوجوب استخدام

تسمية "دولة فلسطين" في جميع وثائق  اآلن تستخدم، 2013آذار  8) الصادر في (A/67/738 فلسطين في األمم المتحدة" مركزاألمين العام بشأن "
  "األراضي الفلسطينية المحتلة". وھو ،بالتوازي مع ذلك في التقارير السابقة آخر درج استخدامهاستخدام مصطلح رغم األمم المتحدة، 

2
ات وااللتزامات يوقبول االتفاق ،واالعتراف بإسرائيل ،بنبذ العنف والتزمين جميع أعضاء الحكومات الفلسطينية المستقبلية أن مطلبت اللجنة الرباعية  

   بما فيھا خارطة الطريق. ،السابقة
  www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions09.htmمن خالل الرابط التالي:  1860يمكن االطالع على قرار مجلس األمن رقم  3
 المحلية ساعداتتنسيق الم سكرتاريازارتي المالية واالقتصاد الوطني والبلديات. (ممثلين عن ومكتب رئيس الوزراء، و مدير تتألف اللجنة من 4

Local Aid Coordination Secretariat  ھناك و .)2014 آذار"، 2013 ألولكانون ا 18، مجموعة عمل قطاع المال ، "محضر اجتماع
  .للبنوك التجاريةغير المسددة الديون  رصيد وتخفيض تجميد صافي التوظيفتشمل خطوات أخرى 

زيادة إلى جانب ال ،القيمة المضافة يبةضرالمسبق لدفع ال تشجيعمالية لاللحوافز ، وذلك جزئيا بفضل اكان إجمالي اإليرادات فوق المستوى المستھدف 5
  .إيرادات المقاصةفي 

"، والنفقات ومصادر التمويل اإليرادات –: العمليات المالية  2014التقارير المالية الشھرية لعام ھذه األرقام على أساس االلتزام. (وزارة المالية، " 6

  .www.pmof.psلفترات مختلفة، وھي متوفرة على الموقع 
وقد توقع مليار دوالر.  1.6 اإلجمالي لھذا العامعجز ال كان ھناك توقع بأن يبلغ 2014 مطلعالسلطة الفلسطينية في  تي أصدرتھاال الموازنةفي  7

من المرجح مليار دوالر. و 0.3حوالي الفجوة التمويلية بأن تبلغ و ،مليار دوالر 1.2 بحوالي ةوازنصندوق النقد الدولي انخفاض الدعم الخارجي للم
  في قطاع غزة.التي حدثت آثار الحرب  ھذه األرقام بفعل فيتغير يحدث أن 

"، والنفقات ومصادر التمويل اإليرادات –: العمليات المالية  2014التقارير المالية الشھرية لعام ھذه األرقام على أساس االلتزام. (وزارة المالية، " 8

  .www.pmof.psلفترات مختلفة، وھي متوفرة على الموقع 
) في 189(من أصل  145وفقا للبنك الدولي، تحسن ترتيب اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة على مؤشر سھولة ممارسة أنشطة األعمال من  9

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

نظام متعدد  بفعلجدا  ةداخل الضفة الغربية، محدودب"حركة األشخاص والبضائع من وإلى األراضي الفلسطينية، وفإن ، باإلضافة إلى ذلك 10

ال التي التدابير والممارسات التنظيمية جراء  يزداد الوضع تفاقماالحواجز المادية إلى جانب . وةواإلداري ةوالمؤسسي ةالمادي العوائقمن  مستوياتال
محدودية بسبب و -  خطرا أمنيا المواد "ذات االستخدام المزدوج" التي ال يمكن استيرادھا ألن إسرائيل تعتبرھالطويلة لقائمة تلك الالسيما  -توقعھايمكن 
. 3ص ، 2013 تشرين أول 2ومستقبل االقتصاد الفلسطيني"،  )ج("المنطقة  البنك الدولي(. لحصول على المياه والطيف الكھرومغناطيسي"فرص ا

  .)www.worldbank.org/en/country/westbankandgazaھذه المعلومات متوفرة في موقع: 
(قادرة  ةالصحي حالة الطواقمو ،مغلقة)وال، والمدمرة، العاملة المرافق عن حالة المرافق الصحية (عدد معلومات محدثةتقارير الحالة اليومية  وفرت 11

 وألمعدات واالحتياجات سواء ل ،حاالتحجمه، واإلو التبرع ونوع ن حيث الجھة المتبرعةم ،التبرعات ، وعنالعمل)ب لتحاقأو غير قادرة على اال
وغيرھا من  ،)مراكز اإليواءالوضع الصحي بشكل عام (مثل انتشار األمراض خاصة في وعن  ،غيرھا وأالوقود  والطبية أالمستھلكات  وأاألدوية 

  المواضيع.
12

على  ھذه الحزمة ركزتاألمم المتحدة والجھات المعنية الحكومية وغير الحكومية. و مؤسساتمشاورات مكثفة بين ثمرة التعليم للجميع جاءت حزمة  

جل المساھمة في تحسين بيئات التعلم، وخدمات تنمية الطفولة المبكرة، وفرص التعلم لألطفال والشباب، وقدرات المعلمين ومقدمي تنمية القدرات من أ
  أھداف التعليم للجميع. من أجل تحقيقل أولوية اطفلأل المالئمو الجامعتعليم للإنشاء نظم ويعتبر . يةالتعليمالخدمات 

تشمل ھذه المعاھدات واالتفاقيات سبعة من معاھدات حقوق اإلنسان األساسية التسع، إضافة إلى واحد من البروتوكوالت الموضوعية، وھي  13

 ،(ICESCR)العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،(ICCPR)كالتالي: العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع  ،(CRPD)اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ،تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)ا

اتفاقية  ،)CATاتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة ( ،(CERD)أشكال التمييز العنصري 
). أما األخرى CRC-OPACالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة ( ،)CRCحقوق الطفل (

األول  والبروتوكول 1949آب عام  12اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في  عليھا، فھي: االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة
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اتفاقية الھاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب  ،اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ،اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ،التفاقياتھذه ااإلضافي ل

  نع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليھا.اتفاقية م ،)UNCACاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ( ،اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات ،البرية ومرفقھا
تنفيذ وتعزيز بھدف تعزيز القدرات المؤسسية الفلسطينية يتم : "ھو 2016- 2014األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  عمل في إطار 5.2 مخرجال 14

 4.2أما المخرج الثقافة".  المصدق عليھا بشأنحقوق اإلنسان واالتفاقيات ب فيھا تلك الخاصةبالصكوك القانونية الدولية، بما المتعلقة االلتزامات  رصدو
  مع المعايير الدولية. بھدف مواءمتھاالتشريعات  لمراجعةالدعم  تضمن تقديميف

وذلك خالف ذلك،  ارة إلىتتم اإلشما لم  ،القدس الشرقيةال تشمل ألراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية عن افي ھذا التقرير الواردة بيانات ال 15

  عدم توافر البيانات.بسبب 
، بفضل التدفقات 2011-2007طبقا لما ذكره صندوق النقد الدولي مؤخرا: "كان النمو [في األراضي الفلسطينية المحتلة] قويا خالل الفترة   16

الحركة والعبور. لكن ھذا النمو أخذ يتباطأ بشكل حاد في عام  الكبيرة لمساعدات المانحين، إضافة إلى بعض التخفيف للقيود اإلسرائيلية المفروضة على
 ، بسبب انخفاض مساعدات المانحين وعدم إجراء مزيد من التخفيف للقيود". 2012

 فيمتوفر  4، ص 2014حزيران  Report on Macroeconomic Developments and Outlook ،"30 (صندوق النقد الدولي، "
  .)www.imf.org/external/country/wbg/rrموقع: ال

في  وفرةفترات مختلفة، متل"، ربعيةإلحصاء الفلسطيني، "التقديرات األولية للحسابات القومية الل الجھاز المركزي مستمدة منالحسابات ھذه  17

 Gazaالبنك الدولي، " :. انظر أيضاwww.pcbs.gov.ps الموقع: Factsheet ،"14 ي الموقع:وفرة ف، مت2014 آب 
www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza.  

  .)www.pma.ps، 2014 آب 20"، 2014 لشھر آبدورة األعمال لالنقد الفلسطينية  سلطة النقد الفلسطينية "مؤشر سلطة 18
المشاركة  بلغت نسبة. www.pcbs.gov.ps متوفر في الموقع:فترات مختلفة، ، لالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني "مسح القوى العاملة" 19

  .2014٪ في قطاع غزة خالل الربع الثاني من عام 44.7في الضفة الغربية و % 46.4 القوى العاملةفي 
للعمل  االستعدادلديھم ، والذين ولكنھم ال يعملون سن العملاألشخاص الذين ينتمون ل بأنھمن والعمال المحبطُيعّرف وفقا لمنظمة العمل الدولية،   20

ن عن العمل). وعاطل معلى أنھ ھمفي(وبالتالي ال يمكن تصن بأنه لن يجدوا أية فرصة للعملألنھم شعروا  سنادولكنھم لم يبحثوا عن عمل خالل فترة اإل
المحبط قد عامل ال بمعنى أن"، ليأس"انوع من  وينم شعورھم باإلحباط عنغير المستخدم.  ةملاالعلعرض القوى ن مقياسا أوسع والعمال المحبطويوفر 

عمل،  يبحث عنأين أو كيف  معرفته أو عدم لى المؤھالت المناسبة،إيفتقر   بإحساسه أنهمثالتتعلق ألسباب  ،أي أمل في العثور على عمل فقد ببساطة
كان ، 2014في الربع الثاني من عام و". ال إراديا"ھو شخص غير فاعل  العامل المحبطلذا يمكن القول أن أي عمل مناسب. ه بعد توفر روأو شع
شھرا. (الجھاز المركزي لإلحصاء، "نتائج مسح القوى  13.3 تعطل عن العملفترة الوكان متوسط  % من العاملين يعملون بصورة محدودة،6.4

  ).فترات مختلفةلالعاملة"، 
"، كانون الثاني االجتماعي الملحق-التقرير االقتصادي، "(أونسكو) األوسطانظر مثال: تقرير منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق  21

  .2010، وتقرير صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية، "تقرير مرجعي عن تحديات النمو والعمالة والتماسك االجتماعي"، 2011
، "بيان  وبرنامج الغذاء العالمي ،مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئينألالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ومنظمة األغذية والزراعة، ووكالة ا 22

ً من   ازدادت . 2014 حزيران 2 "،ال تزال مرتفعة  مستويات انعدام األمن الغذائي فى فلسطينصحفي:  % في عام 24نسبة األسر اآلمنة غذائيا
  .%35إلى  2012

23
  .األسماك وصيادي مربي المواشيخاصة المزارعين وألسر الضعيفة، لقاعدة األصول ضعف و ،القدرة اإلنتاجية يتفاقم ھذا الوضع بسبب محدودية 
24

، "بيان  وبرنامج الغذاء العالمي ،مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئينالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ومنظمة األغذية والزراعة، ووكالة األ 
  .2014 حزيران 2 "،ال تزال مرتفعة فلسطينمستويات انعدام األمن الغذائي فى صحفي: 

25
 في الموقع: وفرةفترات مختلفة، متل"، ربعيةإلحصاء الفلسطيني، "التقديرات األولية للحسابات القومية الل الجھاز المركزي 

www.pcbs.gov.ps.  
في الربع % 16.1الناتج المحلي اإلجمالي من  فيالصادرات السلعية نسبة مساھمة نمو الناتج المحلي اإلجمالي، انخفضت  باإلضافة إلى تناقص 26

  .2014في الربع األول من عام  %15.4 إلى 2013األول من عام 
27
  .www.pcbs.gov.psمتوفر في الموقع:  2014"، 2014حزيران  –نيسان  نتائج مسح القوى العاملة، "إلحصاء الفلسطينيل الجھاز المركزي 
ريح للعمل اتص كانوا يحملونسكان الضفة الغربية العمال من ليس كل ھؤالء  هتي تصدرھا إسرائيل، ما يعني أنيتجاوز ھذا الرقم عدد التصاريح ال 28

في  24,200 و ،سكان الضفة الغربية في إسرائيلمن  85,200تقديرات الجھاز المركزي لإلحصاء، عمل فحسب في إسرائيل أو المستوطنات. 
 ة،إسرائيليأو بطاقة ھوية تصريح، إما ن يخركان لدى اآل بينما( عمل ريحاتص ال يحملون 38,000منھم المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، 

  أو جواز سفر أجنبي).
  ھذا ال يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات. 29
، "بيان  وبرنامج الغذاء العالمي ،مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئينة والزراعة، ووكالة األالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ومنظمة األغذي 30

  .2014 حزيران 2 "،ال تزال مرتفعة مستويات انعدام األمن الغذائي فى فلسطينصحفي: 
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31

 Tourism Sector Suffers Decline“ وكالة معا اإلخبارية،  in Face of Gaza Assault”، 17 اإلحصائيتقرير وأيضا حسب ال. 2014 آب 
فقد كان عدد الزوار وزارة السياحة واآلثار، الصادر عن )" 2014-2008( عوامخالل األ في شھر تموز عن السياحة الوافدة والداخليةمقارن ال

في  %22آخر بنسبة  انخفاضوحظ ل كما .2013% منه في تموز 12أقل بنسبة  2014 ية، في تموزالشرقالقدس باستثناء  ،لى فلسطينإ الوافدين
  .2014 تموزمقارنة بشھر  آبشھر 

عزى ييمكن أن  .www.pcbs.gov.ps"، لفترات مختلفة، متوفر في الموقع: نتائج مسح القوى العاملة، "إلحصاء الفلسطينيل الجھاز المركزي 32
على  فرض القيودو ،مصرغزة و بينفي أعقاب تدمير أنفاق التھريب  ،إلى فقدان الوظائف في قطاع البناء أساساارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة 

  استيراد مواد البناء.
33

، "بيان وبرنامج الغذاء العالمي ،مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئينالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ومنظمة األغذية والزراعة، ووكالة األ 
ح مس، "الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. أيضا، 2014 حزيران 2 "،ال تزال مرتفعة فلسطين يمستويات انعدام األمن الغذائي فصحفي: 

  .2013"، آب يةساساأل النتائج -  2012لألسر الفلسطينية، االقتصادية و الظروف االجتماعية
. (الجھاز 2014 حزيران وآببين  مرطبةال أسعار المواد الغذائية والمشروباتفي متوسط  %10 بنسبة على سبيل المثال، كانت ھناك زيادة 34

  ).www.pcbs.gov.ps متوفرة في الموقع:شھر مختلفة، ألالمستھلك"،  األرقام القياسية الشھرية ألسعار، "الفلسطيني المركزي لإلحصاء
لما مجموعه انخفاض كبير في القدرة اإلنتاجية في في قطاع غزة  يقطاع الزراعفي الكبيرة الاألضرار والخسائر تسببت على سبيل المثال،  35

حاجة إلى مساعدة فورية للحفاظ ب وفي حين أن ھذه األسرعلى الزراعة وصيد األسماك.  تعتمد) شخص150,000(أكثر من أسرة فلسطينية  24,000
من أجل أن تحقق االعتماد عادة قدراتھا اإلنتاجية الستلھذه األسر تقديم المساعدة الفورية إال أن على الخدمات،  ھاالضروري وحصول اعلى استھالكھ

  .ال يقل عن ذلك أھمية من الموسم الزراعي المقبل الذاتي
  .OCHA في ھذا القسم من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةالواردة ما لم يذكر خالف ذلك، تم الحصول على البيانات  36
 " االستيطانيغوش عتصيون" تجمع على بؤرة استيطانية في طابع القانونيإضفاء العلى بأثر رجعي  يةسرائيلاإلحكومة صادقت النيسان،  13في  37

الوصول إلى بلمستوطنين الحكومة اإلسرائيلية ل سمحتمصادرة أراض فلسطينية خاصة. وفي تطور آخر مثير للقلق، حيث قامت بفي الضفة الغربية، 
قت بلدية صاد 2014في عام وغير قانوني. تم بشكل  على مر السنين أن شراءه في المحكمة نوالفلسطيني لطالما حاججالخليل، في  همبنى متنازع علي

 عن مخططات في نيسان أعلنت إسرائيلولبناء مدرسة دينية يھودية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.  على مخططاتالقدس اإلسرائيلية 
فدان) من األراضي  1,000دونم ( 4,000لمصادرة  تخططاعن مأعلنت إسرائيل  آب 31في ودونم في منطقة بيت لحم.  1,000 حواليلمصادرة 

  ن.وطعتقديم اليوما ل 45 حددتغربي مدينة بيت لحم، و (جفعوت) مستوطنةمن  ةبيقرالالفلسطينية 
وعام في مستوطنات مشروع بناء جديد خاص  2,534ما مجموعه  2013)، ُسّجل في عام CBSوفقا للمكتب المركزي اإلسرائيلي لإلحصاء ( 38

، متوفرة في ”CBS, “Time-Series Databank( 2012مشروع في عام  1,133في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، في مقابل 
  ).2014أيلول  2، تم الدخول إلى الموقع في www.cbs.gov.ilالموقع: 

على األماكن المقدسة خالل الفترة المشمولة بالتقرير تحطيم  عتداءاتاال قد شملتفي ھذه الھجمات. وأيضا اإلسرائيلية  تم استھداف قوات األمن 39

في مقبرة  وكتابة شعارات، تشرين األولبرقة في  في مسجد نعلى جدرا شعارات كتابةو، أيلولمقبرة مسيحية في القدس في شھر في  القبورحجارة 
في مسجد في دير  وكتابة شعاراتالنار  في كانون األول، وإضرام الغربيةفي مسجد في باقة  وكتابة شعاراتإسالمية في القدس في تشرين الثاني، 

  .أيارفي القدس في  إلحدى الكنائسعلى ممتلكات  وكتابة شعارات، نيسانالقبور في مقبرة إسالمية في القدس في شھر  تشويهو ،استيا في كانون الثاني
 و كانون الثاني 1 وفي الفترة ما بينفلسطينيا على يد القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية.  3,732ح وجر 27، قتل ما مجموعه 2013في عام  40

  .جريحا 4,110و قتيال  39، تشير البيانات األولية إلى أن األرقام كانت 2014 آب 25
41

ثم جرت عمليات التفتيش واالعتقال التي أعقبت اختطاف وقتل ثالثة شبان إسرائيليين قرب الخليل،  تصاعدفي سياق  أوالجرت ھذه المظاھرات  
ف اطاختقبل ما منذ ولعملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة. وعلى ا ،احتجاجا على اختطاف وقتل صبي فلسطيني في القدس الشرقية بعد ذلك

خاللھا ألقي  عملية تفتيش واعتقال 1,454، تم تسجيل ما مجموعه 2014حزيران عام  12في الضفة الغربية في  الثالثة اإلسرائيليينشبان الوقتل 
  .افلسطيني 2,100 حواليالقبض على 

  الثمن". دفعوفقا لحكومة إسرائيل، تم إنشاء وحدة شرطة خاصة للتعامل مع ھجمات " 42
  خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 9,745أشجار أو قطع ، وتم اقتالع ةحادث 362روح في طفال أصيبوا بج 38أن  تشير التقديرات إلى 43
حوادث ضد مستوطنين  104تم تسجيل ما مجموعه وقد ن وغير مستوطنين وكذلك قوات إسرائيلية. ون إسرائيليوالقتلى مستوطن من بين 44

  إسرائيليين خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
ھدم ي اءيتم احتساب كل بنوعمليات عسكرية. القيام بخالل  (ب)منطقة التم ھدم ثالثة مبان في المنطقة (أ) كإجراء عقابي، وھدمت خمسة في  45

 فمصطلح. تي تستخدمھا جھات أخرىعن تلك ال ةختلفالمباني ممكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لعد  تي يستخدمھاالمنھجية الوقد تكون كھيكل منفصل. 
سبل العيش" المرتبطة ب مباني"الأما يشمل الھياكل المؤقتة والثابتة. مسكنا، بما أو  منزال يستخدمه الناس بوصفه ھيكلسكنية" يشير إلى أي  مباني"
التي يتم "البنية التحتية"  . أما، الخخازنوالم ،والمساجد ،الدفيئات الزراعيةو، السقائفأو  لزرائبشمل الھياكل التجارية، وحظائر الحيوانات، وافت

المباني التي ھدمت في القدس  بين مجموعمن ووالطرق.  ،والجدران يجة،وخطوط الكھرباء، واألس ،صھاريجالالمياه و آبار جمعتشمل تدميرھا ف
  .ة اإلضافيةء المالياعباألغيرھا من لتجنب الغرامات و ،أصحابھا ذاتيا بوساطةمبنى  14 تم تدميرالشرقية، 
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 ھدم.عقب عمليات في القدس الشرقية  176في المنطقة (ج) و  تم تشريدھمشخصا  966ير البيانات المتاحة إلى أن تش 46

  
% 85كم). ويقع حوالي  323كم، أي أكثر من ضعف طول الخط األخضر الذي يبلغ ( 712إذا أنجز بناء الجدار كما ھو مخطط، فسيبلغ طوله  47

% من الضفة 9.4الغربية، وليس على طول الخط األخضر. وفي حال أكمل بناؤه كما ھو مخطط، سيعزل الجدار من مسار الجدار داخل الضفة 
 OCHA, “ In the Spotlight: 10 Years since the International Court ofالغربية، بما فيھا القدس الشرقية واألراضي الحرام. (

Justice (ICJ) Advisory Opinion” ،9  متوفر في الموقع: 2014تموز ،www.ochaopt.org ووفقا للحكومة اإلسرائيلية، فقد نظرت .(
العديد من الحاالت، وقد التزمت الحكومة اإلسرائيلية باألحكام  المحكمة العليا في إسرائيل، بوصفھا محكمة العدل العليا، بعناية في مسار الجدار في

  الصادرة عن ھذه المحكمة.
 يةالتعليمالخدمات عبر نقاط التفتيش للوصول إلى  ورمرلل مضطرونطالب،  من بينھمفلسطيني،  11,000 حواليتشير التقديرات إلى أن  48

خلف الجدار، ما  تقعأراض تجمعا فلسطينيا  150 يمتلك حواليجدار. وعالوة على ذلك، الجانب الفلسطيني من ال فيالخدمات غيرھا من ة ويوالصح
ويتم  .دائما لكن ھذه التصاريح ال تمنح ،أو تصاريح "زائر" للوصول إلى أراضيھمخاص "تنسيق مسبق"  للحصول علىالسكان على السعي  يجبر
بوابة مخصصة  81ھناك  ت، كان2013عام في موسم قطف الزيتون  وفيابات. إلى األراضي الزراعية عبر بومن خالل الجدار  عبورال توجيه

 63خالل األسبوع باإلضافة إلى موسم الزيتون، و  ليوم او أكثرفتح كانت ت وتسعة أخرى، كل يومح كانت تفتفقط منھا ، لكن تسعة نعيارزمال دخولل
  يوما سنويا. 45 الذي يستغرق حوالي فتح فقط خالل موسم الزيتونكانت ت

  .www.ochaopt.org، متوفر في الموقع: 2013، "موجز بيانات مواطن الضعف في المنطقة (ج)"، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةانظر،  49
ومستحضرات  ،واالتصاالت ،والسياحة ،والبناء واستخراج حجارة البناء، ،البحر الميتواستغالل معادن رئيسة الزراعة، القطاعات تشمل ال 50

. ھذه المعلومات متوفرة في موقع: 3ص ، 2013 تشرين أول 2ومستقبل االقتصاد الفلسطيني"،  )ج("المنطقة  البنك الدولي(التجميل. 
www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza(.  

% بين 17%، في حين بلغ 36الفلسطينية المحتلة  بلغ معدل الفقر بين العاطلين عن العمل في األراضي 2009وفقا للبنك الدولي، في عام  51

التعامل مع الصراع: الفقر واالشتمال في "العاملين. وقد لوحظ وجود نمط متماثل في الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة (انظر البنك الدولي، 
). www.worldbank.org/en/country / westbankandgaza، متوفر في الموقع: 2011تشرين األول  16 ،"الضفة الغربية وقطاع غزة

العالمي، ووفقا للجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ومنظمة األغذية والزراعة، ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين، وبرنامج الغذاء 
رباب األسر غير اآلمنة غذائيا في الضفة الغربية عاطلين عن %من أ21"، كان 2102للعام  االقتصادية واألمن الغذائي- "مسح الظروف االجتماعية

  % فقط من أرباب األسر اآلمنة غذائيا.5العمل، مقارنة مع 
ليكون مدينة حديثة تلبي المعايير البيئية العالية، بحيث يوفر  هميصممليون دوالر، تم ت 850بتكلفة مشروع استثماري خاص عبارة عن روابي  52

أسرة. وقد واجه مشروع روابي عدة صعوبات، منھا الحصول على تصريح لشق  5,000ميسور التكلفة ألكثر من اللجودة وفرصا للسكن عالي ا
المياه الرئيس لروابي يتطلب موافقة السلطات  أنابيبطريق للوصول إلى الموقع، وتخصيص ما يكفي من المياه لسكان المدينة مستقبال. فخط 

ياه اإلسرائيلية الفلسطينية المشتركة، التي فشلت في عقد أي اجتماع على مدى العامين الماضيين لمناقشة االحتياجات اإلسرائيلية من خالل لجنة الم
روابي بيتي، "تأخير نشرة ن االنتقال إلى المدينة. (مالسكان  الذي يمنعالمائية. وتعتبر عدم قدرة المدينة على االتصال بمصدر للمياه السبب الرئيسي 

 إضافية). وحالما يتم حل مشكلة المياه، سيستغرق األمر نحو أربعة أشھر 2014بسبب مشكلة المياه"، نشرة شتاء  ىان المرحلة األولانتقال سك
عدم القدرة على تحصيل األموال إال عند تسليم الشقق، فإذا استمر المشروع بالتباطؤ، وإذا لم يتم  في ظل. و2011الستكمال البناء الذي بدأ في عام 

. (صحيفة نيويورك 2015من قطر وغيرھا من الممولين، فسوف يتم إيقاف المشروع بالكامل في مطلع عام المطلوب  المزيد من التمويلستالم ا
  ).2014آب  New Palestinian Town in West Bank Awaits Israeli Approval for Water” ،26“تايمز، 

53
، كما حدث مثال في التقارير السابقة للجنة االرتباط outline plansلإلشارة إلى المخططات الھيكلية  master plansاستخدم أحيانا مصطلح  

  الخاصة.
  إمكانات إنتاجية.ب التي تتمتع، خاصة في المناطق المھمشة ھامة ةاقتصادي ةطأنش إعادة إحياءحزمة تدخالت من المتوقع أن تساعد في ھذه التشمل  54

أن أولئك الذين يعيشون خارج الجدار في المناطق المجاورة للقدس قد غيروا  2006القدس للدراسات اإلسرائيلية في عام  أظھر مسح أجراه معھد 55

ن شارع كثيرا بعد بناء الجدار من عادات التسوق التي كانوا يمارسونھا، حيث ُسّجل "انخفاض حاد في نسبة المتسوقين في القدس الشرقية، في كل م
 The Security“(معھد القدس للدراسات اإلسرائيلية،  .")٪، على التوالي1٪ إلى 8٪، ومن 3٪ إلى 10مدينة القديمة (من صالح الدين، وال

Fence around Jerusalem: Implications for the City and its Residents” ،2006 وفي الوقت نفسه، ازداد النشاط 72، ص .(
  %.51% إلى 25التي ال تتطلب مرورا عبر الجدار أو الحواجز من  الشرائي لھؤالء المستھلكين في المناطق

عام بحلول  %7إلى  تإجمالي اقتصاد األراضي الفلسطينية المحتلة انخفضفي اقتصاد القدس الشرقية نسبة مساھمة أن  إلىير التقديرات تش 56

ه وتجارته في بقية الضفة الغربية إلنتاجالدعم القادم من اقتصاد القدس الشرقية على ويعتمد في فترة ما قبل االنتفاضة. % 15-14 مقارنة مع، 2010
ألراضي الفلسطينية المحتلة إلى المدينة بقية أنحاء اوالناس من البضائع القيود اإلسرائيلية على حركة  إال أن، لتوفير فرص العملالسلع والخدمات و

اقتصاد القدس الشرقية على االقتصاد اإلسرائيلي كمصدر  يعتمداالقتصاد الفلسطيني. وفي الوقت نفسه،  يةعن بقتدريجيا  أدت إلى فصل اقتصاد المدينة
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، "االقتصاد )األونكتاد( والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر. (ه من ناحية بنيويةفي رغم أنه لم يندمج، بالسياحة المدينةرفد للعمالة والتجارة و

  .")2013الضم والعزل والتفكك"،  الصمود في وجهالفلسطيني في القدس الشرقية: 
  .www.jiis.org، متوفر في الموقع: Jerusalem: Facts and Trends 2014” ،2014“معھد القدس للدراسات اإلسرائيلية،  57
  .2013، ربيع ”Need Analysis: Downtown East Jerusalem Business“فلسطين للبحوث والمعلومات،  –مركز إسرائيل  58
٪ من األسر تحت خط الفقر، 77وفقا لمعھد القدس للدراسات اإلسرائيلية: "معدالت الفقر بين السكان الفلسطينيين في القدس عالية جدا: فھناك  59

 Statistical Column: Palestinian Residents“ ٪ من العائالت اليھودية في المدينة". (معھد القدس للدراسات اإلسرائيلية 21مقارنة مع 
of Jerusalem” ،13  متوفر في الموقع: 2014آب ،www.jiis.org(  

، ”The Wall: Ten Years of Dividing Palestinians in the oPt and Restricting Health Care“منظمة الصحة العالمية،  60

  .2014تموز عام  7
تصريحا لدواعي طبية لحملة  225,410إصدار ما مجموعه  2013)، تم في عام COGATالحكومة في المناطق (وفقا لوحدة تنسيق أعمال  61

لزيارة مرضى. (وحدة تنسيق أعمال  3,298لمرافقين من أفراد أسر المرضى، و  121,967لمرضى، و  100,145ھوية الضفة الغربية: منھا 
  ). ويذھب ھؤالء المرضى إلى مستشفيات في إسرائيل والقدس الشرقية.Focus on Healthcare” ،2014“الحكومة في المناطق، 

62
% منھا في النصف األول من عام 30كانت اإلحاالت من قطاع غزة إلى مستشفيات القدس الشرقية أعلى بنسبة  2014في النصف األول من عام  

، لفترات مختلفة.) ووفقا لبيانات وزارة الصحة والھيئة ”Referral of Patients from the Gaza Strip“. (منظمة الصحة العالمية، 2013
وزارة الصحة لمرضى من قطاع غزة وبقية مناطق الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس  اإلحاالت التي تمت من خاللالعامة للشؤون المدنية، زاد عدد 

  .2013% من إجمالي اإلحاالت) في عام 44( 26,850إلى  2011% من إجمالي اإلحاالت) في عام 40( 22,605الشرقية من 
63

فرد  1.0فرد لكل غرفة بالنسبة للعرب، مقارنة مع  1.9بلغت كثافة السكن في القدس  2011وفقا لمعھد القدس للدراسات اإلسرائيلية، في عام  
متر  24ياء ذات األغلبية العربية، مقارنة مع متر مربع في األح 13للغرفة الواحدة بالنسبة لليھود. وعلى النقيض من ذلك، كان معدل نصيب الفرد 

  ).Statistical Yearbook 2013” ،2014“مربع للفرد في األحياء ذات األغلبية اليھودية. (معھد القدس للدراسات اإلسرائيلية، 
 ة في الموقع:وفر، مت2014 نسخة محدثة في آبمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، "القدس الشرقية: مخاوف إنسانية أساسية"،  64

www.ochaopt.org.  
في األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تضم ممثلين عن منظمات " Protection Cluster"مجموعة الحماية تشير البيانات األولية التي جّمعتھا  65

 501ھويتھم بوصفھم مدنيين (من بينھم شخصا تم تحديد  1,473فلسطينيا قتلوا، منھم  2,131إنسانية عاملة في مجال الحماية في فلسطين، إلى أن 
 Gaza“إلى معلومات أولية، وقابلة للتغيير تبعا للمزيد من التحقق. (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  تستند ھذه البيانات، علما بأن )امرأة 257طفال و 

Emergency Humanitarian Snapshot” ،4  في الموقع ، متوفرة2014أيلول :www.ochaopt.org.(  
من المشاكل،  مجموعة قد واجھواعائالت مضيفة وعند  مراكز اإليواء المقيمين فيأن العديد من المشردين داخليا إلى التقييمات السريعة  أشارت 66

إضافة إلى  ،اإلمدادات الغذائية ، نقصالمياه والكھرباء نقص ،النظافةمقومات صحي والصرف ال نقص خدمات ،: االكتظاظ وانعدام الخصوصيةمنھا
يعاني ونقص األدوية والرعاية الصحية لألمراض المزمنة التي  مراكز اإليواء،األمراض المعدية، ونقص الكادر الطبي في التي تشمل الصحية  ھمومال

  .نقص المواد غير الغذائيةو ،كبار السن منھا خاصة
67

اآلالف المتفجرات من مخلفات الحرب قد تركت في من المتوقع أن ، حتى اللحظةالمتفجرات من مخلفات الحرب برغم عدم تحديد مدى التلوث  
  لنزاع، ما يشكل خطرا كبيرا على المدنيين.التي كانت مسرحا لالمناطق 

 هاستخدامإمكانية إلى  مشيرة، إنشاء ھذا النفقالقيادة العليا لحماس مسؤوليتھا عن  قد أعلنت. والذي يتم اكتشافه خالل سنةالنفق الثالث ھو كان ھذا  68

  الفلسطينيين. سرىاإلفراج عن األ تساعد فيعمليات خطف تنفيذ ل
يقدر بنحو  أي ما –من المساكن غير صالحة للسكن  %5قد طالھا القصف، وقد أصبحت من المساكن  %13تشير البيانات األولية إلى أن حوالي  69

 شخص بال مأوى. (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 108,000ر من ترك أكثمما ، جسيمةرت أو أصيبت بأضرار مّ دُ  إماوحدة سكنية  18,000
Gaza Emergency Situation Report”"، 28 وفر في الموقع:، مت2014 آب www.ochaopt.org(  

وما )، تميغاوا 28ومن مصر ( ،)ميغاوات 120من إسرائيل ( الشراءالكھرباء من ثالثة مصادر: يحصل على قطاع غزة  كانقبل بدء القتال،  70

وفرة ، مت2014 آب "،2014مناشدة إنسانية من أجل أزمة غزة (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، "ميغاوات).  60غزة (كھرباء محطة في  يتم توليده
  .)www.ochaopt.org في الموقع:

 Protecting Children from Unsafe Water in Gaza Strategy, Action Plan“تشمل ھذه األمراض اإلسھال. (اليونيسيف،  71

and Project Resources” 2011، آذار(.  
72

 Sustainable Water Resources“. 2006انظر مكتب ممثل الرباعية، "المبادرة االقتصادية من أجل فلسطين"، و اليعقوبي، أحمد.  
Management of Gaza Coastal Aquifer, Palestine”ني للموارد المائية والبيئة الجافة. متوفرة . ورقة قدمت إلى المؤتمر الدولي الثا

  .psipw.org-www.icwraeفي الموقع: 



48 
Non-official translation 

                                                                                                                         
بسبب الحصار  ،إسرائيل والضفة الغربيةي سوقمن الوصول إلى  ،2007منذ عام من قطاع غزة، رين المصدّ  ترك حرمانفقا للبنك الدولي: "و 73

برمته، وال  القطاع الخاص الفلسطينيشملت  تداعيات متصاعدة اتين السوقينغالق ھفقد كان إلالقتصاد الفلسطيني. آثارا مدمرة على ا اإلسرائيلي،
، أيلول وعدم اليقين" التشظي - غزة  قطاعالضفة الغربية وفي مناخ االستثمار تقييم " (البنك الدولي، "تحت تأثيرھاالقطاع الخاص في غزة يزال 

  .)35ص ،2014
منظمة األمم المتحدة مليون دوالر. وتشير تقديرات  450األصول تبلغ في خسائر الأن إلى النتائج األولية  شيروحده، ت يلقطاع الزراعلبالنسبة  74

  السنوي. همن صيد %10 حواليبالفعل  األسماك قد خسرإلى أن قطاع صيد  لألغذية والزراعة
% من 90% من منتجات األثاث المصنعة، و 76رئيسا في دعم النشاط االقتصادي، من خالل بيع ما نسبته قبل الحصار لعبت ھذه التجارة دورا  75

التقرير الشھري لمراقب الشؤون  % من المنتجات الغذائية، إلى جھات خارج قطاع غزة. (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، "20المالبس، و 
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