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 التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في قطاع غزة 

 2021يونيو 

 ملخص واف  

الفسطينية فصائل  ال، اتفقت إسرائيل و 2014يوما من أسوأ المواجهات منذ عام    11، بعد  2021مايو/أيار    20في يوم  

لت إصابات في صفوف   في قطاع غزة على وقف األعمال العدائية. في    قتيلا   260الجانبين، مع سقوط أكثر من  وُسج ِّ

الذي  الشديد  القطاع حسبما أفادت السلطة الفلسطينية ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، إلى جانب الدمار  

للبيانات  وفقاا  عمال أجانب مصرعهم    3إسرائيليين و    9أما على الجانب اإلسرائيلي، فقد لقي   لحق بالمباني السكنية والتجارية.

ال وفي غزة، أسفر الصراع عن   وزارة الخارجية اإلسرائيلية.عن  الصادرة   المادية  إلحاق  التحتية  البنية  دمار بمختلف مرافق 

حية ومرافق المياه والصرف الصحي وشبكات النقل والطاقة  والرقمية األساسية، ال سيما المباني والمستشفيات والمراكز الص

، بشكل خاص  خطير على الصحة النفسية لألطفالال  هاأثر   األعمال العدائيةلهذه الجولة الجديدة من    وكان   واالتصاالت.

ارتفاع اجمة عن  السلبية النآلثار  لهم األكثر عرضة  األطفال    النفسية السابقة، وذلك ألنالصدمات  تفاقم بفعل  األمر الذي  

 الضغط النفسي.التوتر و مستويات 

أدى األثر االقتصادي  فقد  عالوة على هذه المأساة اإلنسانية وما تالها من مساعدات إنسانية فورية تم توجيهها إلى غزة،  

مدار سنوات إلى أبعد الحدود على  بالفعل  تضاءلت إمكانياته  الذي    هاإلى إضعاف اقتصادالصراع  ألحد عشر يومًا من  

في مساحة تبلغ    1مليون شخص  2.1قطاع غزة من أكثر المناطق اكتظاظاا بالسكان في العالم، حيث يعيش حوالي  و   عديدة.

ليه خاضعة لقيود تفرضها    15وعلى مدار   كيلومتراا مربعاا.  365 عاماا تقريباا، ظلت حركة األشخاص والبضائع من القطاع وا 

وقد أدت هذه العزلة، باإلضافة إلى العديد من حلقات الصراع واالنقسام السياسي   خاوف األمنية.الحكومة اإلسرائيلية بسبب الم

 . الداخلي، إلى نشوء وضع إنساني قاٍس في غزة تفاقم بفعل األعمال العدائية مؤخراا 

 
نسمة بحلول   ماليين 4.7و 2030نسمة بحلول عام  ماليين 3.1تشير تقديرات صندوق األمم المتحدة للسكان إلى أن عدد سكان غزة سيصل إلى   1

 ، استنادا إلى تقديرات اتجاهات النمو السكاني. 2050عام 
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التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في قطاع  تقرير    أطلقت مجموعة البنك الدولي واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة معاً 

 .الصراع، وذلك بغرض تقدير إجمالي األضرار والخسائر التي تكبدها القطاع في أعقاب أحدث جولة من  2021غزة لعام  

من   يسعى التقرير كذلك إلى تقدير االحتياجات المطلوبة فوراا وعلى المدى القصير، على التوالي، والتي تغطي فترة تتراوحو 

التقييم  وعلى ذلك، فإن الهدف النهائي لتقرير   شهراا، من أجل تعافي القطاعات المتضررة وا عادة بنائها.  24-6أشهر و    0-6

السلطة الفلسطينية ومجموعة البنك الدولي وشركائها والجهات المانحة وغيرهم من أصحاب المصلحة باحتياجات إحاطة  هو  

ومناقشته في اجتماع لجنة االتصال الفنية المخصصة  التقييم  وسيتم عرض تقرير   احاا.التعافي وا عادة اإلعمار األكثر إلح

 .المقبل الوزاري أوائل الخريفعلى المستوى  ، ثم في االجتماع 2021المقرر عقده في منتصف يوليو/تموز و 

تقرير    واستناداً  نتائج  األضرار ،  التقييمإلى  بين    ُتقدرُ   2فإن  يتراوح  دوالر.  380و  290بما  القطاعات  مليون  تحملت 

االجتماعية، التي حددها هذا التقرير باإلسكان والصحة والتعليم والحماية االجتماعية والعمل، العبء األكبر من جراء هذه 

ن إجمالي األضرار  % م93ويمثل قطاع اإلسكان وحده حوالي   مليون دوالر.  180و  140األضرار التي تقدر بما يتراوح بين  

علوة على ذلك، تكبدت قطاعات البنية التحتية، التي تغطي خدمات البلديات  التي لحقت بجميع القطاعات االجتماعية.

وتشير التقديرات   مليون دوالر.  85و  60والنقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبنية التحتية الرقمية، خسائر تقدر بما بين  

  75اإلنتاجية، التي تشمل الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والقطاع المالي، خسائر تتراوح بين    إلى تعرض القطاعات

 مليون دوالر.  25و 15، تكبدت القطاعات المشتركة مثل الحوكمة والبيئة خسائر تتراوح بين وأخيراا  مليون دوالر. 90و

ومرة أخرى، تتكبد القطاعات االجتماعية  4.مليون دوالر  190ماليين و  105بين    يتراوحبما    3تقدر الخسائر االقتصادية 

عن    % من هذه الخسائر إلى الخسائر الناجمة 87عزى نحو  ويُ  مليون دوالر.  80و  60أكبر نسبة من الخسائر تتراوح بين  

على    مع تأثير الصراع تأثيرا كبيراا ها،  تنجم عنأو المنتظر أن    التكلفة اإلضافية للرعاية الصحية والحماية االجتماعية والبطالة 

وتكبد قطاع البنية التحتية خسائر تتراوح  المصادر الهشة لسبل كسب العيش وشبكات األمان المعنية بالفئات األكثر احتياجاا.

،  وأخيراا  ر. مليون دوال  70و   35مليون دوالر، في حين تكبدت القطاعات اإلنتاجية خسائر تتراوح بين    35مليين و  10بين  

 مليين دوالر. 5خسر قطاعا الحوكمة والبيئة حوالي مليوني دوالر إلى  

 
 زئياً أو بشكل طفيف. األضرار بأنها قيمة استبدال األصول المادية التي لحقها الضرر كلياً أو ج تُقدَّر  2
 تقدر الخسائر في تدفقات االقتصاد الناجمة عن الغياب المؤقت لألصول التي لحقتها أضرار.   3
ن  يختلف مجموع خسائر إجمالي الناتج المحلي الناتجة عن نموذج التوازن العام القابل للحساب عن الرقم المجمع ميدانياً لكل قطاع، نظرا أل   4

ج إلى  يستند  مختلف  النموذج  عبر  المباشرة  غير  الخسائر  وحساب  السابقة/الالحقة  الروابط  تسجيل  من  تمكنه  التي  المدخالت/المخرجات  داول 
 القطاعات. 
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عادة اإلعمار )خالل األشهر الـ    345األولى( بما يتراوح بين    24وتقدر االحتياجات الفورية وقصيرة األجل للتعافي وا 

يشمل هذا التقييم التركيز على إعادة البناء على نحو أفضل، وهو نهج يضمن أن تسهم جهود التعافي   مليون دوالر.  485و

وا عادة اإلعمار في تعزيز القدرة على الصمود، باإلضافة إلى إعادة بناء األصول والشبكات التي ُدمرت أو تضررت إلى  

الية في االعتبار تكلفة إعادة اإلعمار المادي إلى جانب وفي هذا الصدد، أخذت االحتياجات اإلجم .الصراعمستويات ما قبل  

الشفافية  وتعزيز  الشمول،  زيادة  على  تشجع  إجراءات  وتتضمن  غزة،  في  الضعف  مواطن  من  للحد  المقترحة  التدخلت 

  والمساءلة، وتضمن استدامة عملية التعافي.

  125ر احتياجات التعافي بما يتراوح بين  ، تقد2021أشهر(، من اآلن وحتى نهاية عام    6-0وعلى المدى القريب )

عادة اإلعمار على المدى القصير )  195و   220شهرًا( بين    24-6مليون دوالر؛ وبعد ذلك، تتراوح احتياجات التعافي وا 

% من االحتياجات 36ومرة أخرى، تتحمل القطاعات االجتماعية النسبة األكبر، حيث تشكل نحو   مليون دوالر.  290و

التحتية بين   من االحتياجات على المدى القصير.   %52الفورية و البنية  الفورية لقطاعات    60و  35وتتراوح االحتياجات 

وتقدر احتياجات القطاعين اإلنتاجي   مليون دوالر. 75و 50مليون دوالر، فيما تتراوح االحتياجات على المدى القصير بين 

مليون دوالر    45و  30در احتياجات القطاعات المشتركة بين  مليون دوالر، في حين تق  95و  70والمالي بما يتراوح بين  

  التعافي وا عادة اإلعمار. لتحقيق

يومًا على رصيد رأس المال وتوقف النشاط االقتصادي أثناءها، من المتوقع   11الممتد على مدار  الصراع  وبسبب تأثير  

ر بنحو  2021،5عام  %0.3أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في غزة بنسبة  قبل اندالع   %2.5مقارنة بمعدل نمو ُقد ِّ

ذا ظل الوضع األمني مستقراا  .الصراع األخير ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر   ، فقد ينتعش االقتصاد من مستوى متدٍن.وا 

ع جهود آثار االنخفاض في رصيد رأس المال على األقل العامين القادمين، مما يعوق النمو في المستقبل ما لم يتم تسري

تشير التقديرات علوة على ذلك،   وأدى الفاقد في إجمالي الناتج المحلي إلى تدهور األوضاع االجتماعية. إعادة اإلعمار.

ويرجع ذلك   ،2021عام  %  50، سيرتفع إلى  الصراعبالفعل قبل اندالع    إلى أن معدل البطالة في غزة، الذي كان مرتفعاً 

 
ثرة،  تم حساب أثر إجمالي الناتج المحلي الناتج عن نموذج التوازن العام القابل للحساب بناء على انخفاض رصيد رأس المال في القطاعات المتأ  5

أفضى إلى خسائر في القيمة المضافة باستخدام جداول المدخالت/المخرجات التي تمكن النموذج من استخالص الروابط السابقة/الالحقة  وهو ما 
 في مختلف القطاعات. 
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وسيكون  شآت األعمال، واإلصابات البدنية، وبسبب التراجع العام للنشاط االقتصادي.إلى األضرار التي لحقت بمن  أساساا 

 اتفاقات أوسلو.تم التوقيع على  هذا المعدل هو األعلى منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما  

  اإلعمار الفورية وعلى المدى القصير )بمليين الدوالرات(إجمالي األضرار والخسائر، واحتياجات التعافي وا عادة   :1الجدول  

  
 القطاع 

  االحتياجات الخسائر  األضرار 
 شهرًا(  0-24)

 ضخمة ضئيلة شديدة  طفيفة  شديدة  طفيفة 
 القطاعات االجتماعية

 60 45 10 5 160 130 اإلسكان
 40 30 20 15 15 10 الصحة 
 55 40 - - 5 - التعليم

 55 45 50 40 - - االجتماعية والعملالحماية 
 210 160 80 60 180 140 مجموع القطاعات االجتماعية

 قطاعات البنية التحتية 
 40 30 5 - 30 25 الخدمات البلدية 

 20 10 5 - 20 15 النقل
 25 15 5 - 15 10 مياه الشرب والصرف الصحي 

 30 20 10 5 15 10 الطاقة 
 20 10 10 5 5 - الرقمية البنية التحتية 

 135 85 35 10 85 60 مجموع قطاعات البنية التحتية
 القطاعات اإلنتاجية والمالية 

  35  25  15  10  45  40 الزراعة 
  60  45  25  15  45  35 الخدمات والتجارة والصناعة 

 - -  30  10 - - القطاع المالي 
  95  70  70  35  90  75 مجموع القطاعات اإلنتاجية والمالية 

 القطاعات المشتركة: 
 10 5 5 - 5 - الحوكمة

 35 25 0 0 20 15 البيئة
 45 30 5 - 25 15 مجموع القطاعات المشتركة

 485 345 190 105 380 290  المجموع الكلي
مليون دوالر.  يتم تقريب األرقام المذكورة   2.5مبلغ متواضع يقل عن ( في الجدول أعله إلى -تشير الشرطة ) ملحظة:

 مليين. 5أعله إلى أقرب مضاعفات 
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 إجمالي احتياجات التعافي وا عادة اإلعمار الفورية وعلى المدى القصير )بمليين الدوالرات( : 2الجدول 

  
  فورية

 أشهر( 0-6)
  المدى القصير

 شهرًا(  6-24)
  إجمالي االحتياجات

 شهرًا(  0-24)
 ضخمة ضئيلة ضخمة ضئيلة ضخمة ضئيلة القطاع 

 القطاعات االجتماعية
 60 45 45 35 15 10 اإلسكان
 40 30 25 20 15 10 الصحة 
 55 40 40 35 15 5 التعليم

 55 45 30 25 25 20 الحماية االجتماعية والعمل
 210 160 140 115 70 45 االجتماعيةمجموع القطاعات 

 قطاعات البنية التحتية 
 40 30 20 15 20 15 خدمات البلديات

 20 10 10 5 10 5 النقل
 25 15 15 10 10 5 مياه الشرب والصرف الصحي 

 30 20 20 15 10 5 الطاقة 
 20 10 10 5 10 5 البنية التحتية الرقمية 

 135 85 75 50 60 35 مجموع قطاعات البنية التحتية
 القطاعات اإلنتاجية والمالية 

  35  25  30  25  5 - الزراعة 
  60  45  15  10  45  35 الخدمات والتجارة والصناعة 

 - - - - - - القطاع المالي 
  95  70  45  35  50  35 مجموع القطاعات اإلنتاجية والمالية 

 القطاعات المشتركة: 
 10 5 10 5 - - الحوكمة

 35 25 20 15 15 10 البيئة
 45 30 30 20 15 10 مجموع القطاعات المشتركة

 485 345 290 220 195 125  المجموع الكلي
يتم تقريب األرقام المذكورة   مليون دوالر. 2.5( في الجدول أعله إلى مبلغ متواضع يقل عن  -ملحظة:  تشير الشرطة ) 

 مليين. 5أعله إلى أقرب مضاعفات 
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 أساس لإلصالح والتعافي    إنقاذ األرواح وسبل كسب الرزق:

الذي ال يزال    الطبيعة الدورية للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني  ،التي أفضت إلى عودة العنف ،أبرزت هذه االنتكاسة األخيرة

إلى سكان غزة لدعمهم   همساعدات وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي قدم   المدنيون من كال الجانبين يرزحون تحت وطأته.

السلم والتنمية المستدامين ال يمكن تحقيقهما    إال إن  ،    الصراعجوالت  في مواجهة األضرار الفورية الناجمة عن كل جولة من  

 دون التوصل إلى حل سياسي يلبي االحتياجات األمنية واإلنمائية لكل الجانبين.

 

المقبلة. األشهر  الفورية وستستمر خالل  اإلنسانية  االستجابة  بدأت عمليات  األساس   وقد  إرساء  أيضًا  تستهدف  كما 

عادة اإلعمار على األجلين المتوسط والطويل.التعافي  تفضي إلى مرحلتي    يالتلمرحلة التعافي المبكر الفورية   يشكل  و  وا 

تقديم المساعدة اإلنسانية الفورية التي ترمي إلى تحقيق التعافي وا عادة اإلعمار األساس لتفعيل نهج الصلة بين العمل اإلنساني 

وعلى المدى القصير،   بذلك أكثر استدامة على المدى الطويل.والتنمية والسلم، ومن المرجح أن تكون المبادرات التي تقوم  

المانحة  الجهات  المتاح من  التمويل  اثنين: مستوى  االجتماعي واالقتصادي في غزة وفق عاملين  التعافي  سيتحدد نجاح 

ها، وال سيما ألنشطة إعادة اإلعمار؛ ومدى القيود المفروضة على حركة األشخاص والبضائع الداخلة إلى غزة والوصول إلي

وعلى المدى المتوسط إلى األطول، ستخضع مراحل التعافي وا عادة اإلعمار وآلية   إمدادات مواد إعادة اإلعمار األساسية.

التنفيذ المرتبطة بهما للتقييم اللحق الذي سيتم طرحه في أوائل يوليو/تموز بمساندة من صندوق تقوية قدرات الدولة وبناء 

 . 2021موعة البنك الدولي ويكتمل في خريف عام السلم الذي تديره مج

 نقاط العمل 

لتقديم استجابة سريعة ومؤثرة لألزمة وتدعيم أواصر التعاون بين األطراف المعنية وفيما بين أصحاب المصلحة، يجب اتخاذ  

  تدابير مصاحبة فورية في األشهر المقبلة:

 المقترحة للتعافي وا عادة اإلعمار الفوري وعلى المدى القصيرنقاط العمل  :3الجدول 

 التدخالت المقترحة اإلستراتيجي الهدف  القطاعات 
القطاعات  
 االجتماعية

وتدعيم  المباشرة  المساعدة  تقديم 
العامة  الخدمات  تقدم  التي  األنظمة 
الحماية  مجاالت  في  واالجتماعية 

التحتية  .1 للبنية  األولية  اإلصلحات  استكمال 
والعيادات   المدارس  مثل  األساسية،  االجتماعية 

مقا المال  التنفيذ وبرامج  عن  فضل  العمل،  بل 
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 التدخالت المقترحة اإلستراتيجي الهدف  القطاعات 
االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم 

 واإلسكان والثقافة وغيرها.
السلطة   )عبر  للطلب  "التعويض"  لبرامج  السريع 

 الفلسطينية والمجتمع الدولي(. 
ينبغي للسلطة الفلسطينية ضمان دفع المساعدات   .2

النقدية في الوقت المناسب لألسر األكثر احتياجاا 
أربع مرات سنوياا وا عطائهم الدفعة الثانية في شهر 

على  يوليو/تموز. زيادة    ويجب  الدولي  المجتمع 
 مساندته لبرامج المساعدات النقدية. 

اإلنسانية  .3 المساعدات  وصول  استمرار  ضمان 
اإلنسانية. المستلزمات  يصال  نقل   وا  ضمان 

المطلوب   والمرضى  الحرجة  الطبية  الحاالت 
المناسب  الوقت  تحويلهم لمستشفيات من غزة في 

سريع  السلطة الفلسطينية( وتو )الحكومة اإلسرائيلية،  
الطبية   والمعدات  األدوية  ودخول  توفير  وتيرة 
والغذاء والمستلزمات غير الغذائية وأدوات النظافة  

الفلسطينية،   )السلطة  الدولي،  و الصحية  المجتمع 
 الحكومة اإلسرائيلية(.و 

تدعيم األنظمة الصحية بموارد مالية وفنية وبشرية  .4
الفلسطينية،   الدولي(.و إضافية )السلطة   المجتمع 

كورونا  مو  فيروس  التطعيم ضد  حملة  تنفيذ  اصلة 
الفلسطينية،   الدولي(.و )السلطة  توسيع  المجتمع 

النفسي   والدعم  العقلية  الصحة  خدمات  نطاق 
الفلسطينية،   )السلطة  المجتمع و االجتماعي 

 الدولي(. 

 
البنية  قطاعات 

  التحتية
في   أفضل  نحو  على  البناء  إعادة 

البلدية   الخدمات  والنقل مجاالت 
والطاقة    الصحي  والمياه ومياه الصرف

واالتصاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا 
استناداا  سيما  رئيسية   ال  خطة  إلى 

طريق رطة  القطاع غزة إلى جانب خ
 .إلصلح القطاعات الرئيسية

إتاحة الحصول على بعض المواد الحيوية إلعادة   .5
والكيماويات  والتعافياإلعمار   اإلسمنت  مثل   ،
اإلسرائيلية(.  واألنابيب المتابعة  )الحكومة  ضمان 

)السلطة   المستلزمات  هذه  عن  والمساءلة 
اإلسرائيلية،  و الفلسطينية،   األمم و الحكومة 

  المتحدة(.
 

إنشاء آلية تمويل والسماح بدخول كميات كافية من  .6
الفلسطينية،  )السلطة  إلى غزة من إسرائيل  الوقود 
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 التدخالت المقترحة اإلستراتيجي الهدف  القطاعات 
العمل مع  .والحكومة اإلسرائيلية، واألمم المتحدة(

الكهرباء   إمدادات  لزيادة  إقليمياا  الفاعلة  األطراف 
 المجتمع الدولي(و إلى غزة )إسرائيل، 

 

تسريع وتيرة العمل على إصلح نظام الحوكمة في   .7
قطاع المرافق، بما في ذلك خطة العمل الخاصة  
بشركة توزيع كهرباء محافظات غزة واإلصلحات  

  ينية(.في الهيئات األخرى )السلطة الفلسط
 

من   .8 متنوعة  مجموعة  في  المسبق   مشاريعالعمل 
اإلسرائيلية،  )الحكومة  األساسية  التحتية  البنية 

 المجتمع الدولي(. و السلطة الفلسطينية، و 

 
اإلنتاجية  القطاعات 

 والمالية 
والحد   الخاص،  القطاع  نمو  تشجيع 
من الفقر، وتحسين سبل كسب العيش  

 والتوظيف في قطاع غزة. 

يجب على جميع األطراف أن تعمل من أجل الوقف   .9
القطاع  التعافي في  لتمكين  لألعمال العدائية  الدائم  

الخاص واالقتصاد في غزة، بوسائل منها زيادة عدد  
العمل  بممارسة  لهم  المسموح  والعمال  التجار 

عن توسيع المنطقة   وتصدير السلع من غزة، فضلا 
  المسموح بصيد األسماك فيها.

 
م .10 السلع  فتح  وخروج  لدخول  سالم  أبو  كرم  عبر 

 التجارية )الحكومة اإلسرائيلية(.
 

أن   مسائل مشتركة  لضمان  اللزمة  الخطوات  اتخاذ 
إلى   والتعافي  اإلعمار  إعادة  تؤدي 
وتدعيم  الحوكمة،  نظام  تحسين 
االحتواء  وزيادة  المؤسسات، 
والشباب  النساء  وحماية  االجتماعي، 

ال و  والبيئة. الظروف  لزمة تهيئة 
 للتعافي السريع. 

تعزيز مصادر اإليرادات المحلية والمستدامة والتي   .11
يمكن التنبؤ بها للسلطة الفلسطينية من أجل تمكينها 
بمسؤولياتها  والوفاء  غزة  في  وجودها  تعزيز  من 

  بشكل أفضل.
 

المساندة   .12 احتياجاا زيادة  الفئات األكثر  في   ألطفال 
 المجتمع الدولي(. و غزة )السلطة الفلسطينية، 
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 التدخالت المقترحة اإلستراتيجي الهدف  القطاعات 
المعرضين  .13 من  وغيرهم  والشباب  النساء  حماية 

تعافٍ  تحقيق  ضمان  العنف؛   شاملٍ   لمخاطر 
 المجتمع الدولي(.و )السلطة الفلسطينية،  اجتماعياا 

 

بذل جهود منهجية على صعيد السياسات   ويتطلب الحفاظ على التعافي االقتصادي بما يتجاوز إعادة اإلعمار الفوري أيضاً 

سيتطلب النمو االقتصادي، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر،   لتهيئة بيئة مواتية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص.

العامة؛ ) 1) وتحسين نوعية حياة سكان غزة ما يلي: أكثر فعالية واستدامة وتحسين المؤسسات  إقامة نظام حوكمة   )2  )

ود الداخلية على القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية أفضل الستثمارات القطاع الخاص؛ التركيز على إدماج غزة تخفيف القي

التجارة؛ ) المانحة لمساندة جهود إعادة  تقديم  (  3في االقتصاد اإلقليمي والعالمي من خلل  مساعدات كافية من الجهات 

مها الجهات المانحة لتنشيط البنية التحتية العامة في غزة، وال سيما اإلعمار، إلى جانب المساندة متوسطة األجل التي تقد

للتداول التجاري في   القابل  التحتية اللزمة لتشجيع نمو القطاع  خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكذلك البنية 

  غزة.

 

المسببة للصراع، واالنتكاسات اإلنمائية، واالحتياجات  ولن يتسنى تحقيق تقدم دائم بدون معالجة العوامل الهيكلية الكبيرة  

ومن جملة أمور أخرى، فإن تحسين وتحديث العلقات االقتصادية واإلدارية بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة   اإلنسانية.

خاذ خطوات حاسمة  وبالتوازي مع ذلك، من الضروري ات الفلسطيني المستدام.والتعافي  الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق السلم  

والمساءلة   الشفافية  لتعزيز  الرئيسية  القطاعية  واإلصلحات  باالنتخابات،  يتعلق  فيما  سيما  وال  الديمقراطي،  الحكم  نحو 

 واالستدامة المالية في األراضي الفلسطينية. 


