
 

 
 هذه أعدت .2014 سبتمبر في وٕاسرائيل الفلسطينية ةالسلط من كل عليه ووقعت المتحدة، مماأل أنشاته مؤقت اتفاق هي غزة" إعمار إعادة "آلية
 .االسرائيلية االمنية المخاوف االعتبار بعين االخذ مع ،غزة قطاع الى فقط) الصلب الحديدو  والحصمةـ، ،(االسمنت البناء مواد بدخول للسماح اآللية
 البناء، مواد إسرائيل تضع .2014 عام االسرائيلية الحرب بعد القطاع يحتاجها النطاق واسعه عمارإ إعادة لعمليه  ضرورية المواد هذه تعتبر

 دخولها. على مشددة قيوداً  تفرض وبالتالي ،االستخدام مزدوجة المواد قائمة في أخرى، مواد إلى باالضافة

 

  القطاع: على إسرائيل سيطرة ترسيخ

 على مشددة قيود مع للغاية، معقد مراقبة نظام على تستند القطاع، عن الحصار رفع نحو هامة خطوة أنها يدعى والتي غزة، إعمار عدةإ آلية إن
  1وتشرعه. غزة على الحصار تحكم الواقع في اآللية فإن وبالتالي البناء، مواد وتوزيع استيراد

  لآللية: وفقاً 

 المدمرة المنازل اصحاب بيانات قاعدة إلى الوصول السرائيل يمكن 
 الهوية، بطاقات أرقام مثل سرية معلومات تتضمن والتي والمتضررة،
 الشخصية. المعلومات من وغيرها المنزل، وٕاحداثيات

 مواد استالم ميمكنه من على المصادقة على السلطة اسرائيل تمتلك 
   .وتهمبي لبناء بناء

 من اختيارهم بعد البناء مواد بائعي على الموافقة سلطة إسرائيل تمتلك 
   المتحدة. األمم قبل من عليهم والتفتيش الفلسطينية السلطة قبل

 إليها. الوصل السرائيل يمكن ساعة 24 مدار على مراقبة كاميرات تحت خاصة مرافق في البناء مواد تخزين يتم  

 2االسرائيلية. االستطالع راتطائ قبل من البناء مواقع رصد يتم 
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 وتخزينها البناء واردات على الرقابة خطط أن النقاد يقول"
 من فريق واعداد فيديو، كاميرات تركيب ذلك في بما وبيعها،
 للموردين بيانات قاعدة وٕانشاء الدوليين، المفتشين

  من رأكث به مشتبه ووين لبرنامج أصلح هي والمستهلكين،
  guardian) (The".بالحر  بعد إعمار إعادة جهود

 آلية إعادة إعمار غزة: تعزيز و تشريع للحصار



  
  إلسرائيل: المنفعة زيادة و لفلسطينيينبا رالضر  إلحاق

 عادة إعمار غزة المبادئ األساسية للعمل اإلنساني تنتهك آلية إ
ومنح إسرائيل حق من خالل ابقاء الحصار على ما هو عليه، 

من يمكنهم الحصول على مواد البناء إلعادة ب فيما يتعلقالفيتو 
  بناء منازلهم.

  3شركات اإلسرائيلية،من ٪ من مواد البناء تم شرائها 65حوالي 
  إسرائيل مكاسب مالية ضخمة. اإلتفاقية تمنحوبالتالي 

  تم توظيف عشرات المفتشين الدوليين ضمن اآللية لإلشراف
على إعادة بناء قطاع غزة. جدير ذكره ان تكلفة هؤالء 

لذي سيستنفذالموارد المخصصة المفتشين عالية جدا، االمر ا
  4حاجة اليها.لن الذين هم في امس انييسطيللفل

  أطراف االتفاق قد تسبب في التنسيق المكثف المطلوب بين
تأخير توزيع المواد، مما أدي إلى خلق احباط كبير بين السكان 

  المتضررين.

 كحل مؤقت، ولكن التجارب الماضية، مثل  صممت هذا االلية
، دليل على أن الحلول "المؤقتة" تصبح 1993اتفاق أوسلو عام 

  دائمة.

 هي الحصمة  ان مواد البناء الوحيدة المسموح بها بموجب االلية
البناء ، بينما هناك الكثير من مواد واألسمنت والحديد الصلب

في االلية على الرغم من عدم  التي لم تدرجاالساسية االخرى 
توفرها بشكل كاف في األسواق المحلية. إضافة إلى ذلك، فإن 
العديد من المتضررين في غزة ال يملكون األموال لشراء هذه 

   5العاملة الالزمة.المواد أو توفير القوى 

  التعامالت في السوق السوداء, حيث أن  لى زيادةإ االتفاقيةأدت
دوالرات،  6بـ الذي يتم شراؤه من خالل اآللية كيس االسمنت 

بسبب  6هذه المبلغع أضعاف بلسوداء بأر يتم بيعه في السوق ا
بعض المواطنين  توفر مواد البناء في االسواق المحلية. عدم 

إعادة بيع  إلى االختيار ما بين إعادة بناء منازل أو يضطرون
 إطعام أسرهم. هذه المواد من أجل
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  في حين ال تراعي ،لمتطلبات إسرائيل االمنية اآلليةتستجيب 
إعادة حتياجات سكان القطاع فيما يتعلق بال الحد االدنى

  .العمارا

 
  :توصيات 

  حل عاجل يجب على االمم المتحدة بذل جهود سياسة إليجاد
ايجاد حلول  لرفع الظلم الواقع على سكان قطاع غزة، بدال من

مؤقتة ومعقدة إلدارة االزمة الناتجة عن سياسة االنكار 
االسرائيلي، والتي تتسبب في المزيد من االنتهاكات لحقوق 

 الفلسطينيين.

 بما في ذلك االمم المتحدة,  ،يتوجب على المجتمع الدولي
 ،الضغط على اسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة

والسماح بدخول مواد البناء دون قيد او شرط. ان آليه 
إعاده إعمار غزة تشرع الحصار المفروض على القطاع، 
وتهدد بتأجيل جهود الضغط السياسية على اسرائيل للوفاء 

. وفقا للقانون الدولي بالتزاماتها 

 يحتاجها البناء مواد من شاحنة حمولة 800.000 حوالي-
 االخيرة الحرب خالل تدميره تم ما بناء إلعادة غزة قطاع
  )Cluster Shelter( غزة. على

 يوميا فقط البناء مواد من شاحنة 24 بحوالي إسرائيل تسمح-
 أكثر إلى حاجة هناك أن حين في اآللية، خالل من
 الستكمال اليوم في البناء مواد من شاحنة حمولة 600 من

 (مسلك) سنوات. خمس غضون في غزة إعمار إعادة

 قد غزة إعمار إلعادة الالزمة البناء مواد من ٪1 من أقل --
 اآلن. حتى اآللية طريق عن دخلت

 او جزئي بشكل سواءً  مدمرة منشأة اي اعمار اعادة يتم لم-
 كلي.

 .مأوى بال غزة في لسطينيف 100.000 زال ما-

 إعمار فإن النحو، هذا على المواد ادخال معدل استمر ذاا-
 . اإللية ظل في عام مائة من أكثر سيستغرق غزة


