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 امللخص 

    15بعد ما يقارب  
ً
لف الشهداء والجرحى ودمرت  آزال قطاع غزة يئن تحت وطأة الحصار الخانق والحروب املمنهجة والعنيفة التي أوقعت  ي   ل عاما

 في الحرب األخيرة على القطاع )
ً
ية التحتية  تدمير  البن   إلىذ عمد الحتالل اإلسرائيلي  إ(  2021كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وقد ظهر ذلك جليا

  ،التاملادية والرقمية األساسية، ل سيما املباني واملستشفيات واملراكز الصحية ومرافق املياه والصرف الصحي وشبكات النقل والطاقة والتص

و   إلى باإلضافة   الشهداء  مئات  بسقوط  املتمثلة  اإلنسانية  الجرحآالكارثة  واأل   ى،لف  النساء  من  منهم     ،طفالالعديد 
ً
التفاقيات    متجاهال كافة 

التي تنص على ضرورة عدم استهداف املدنيين األبرياء وضمان سالمتهم يمنع إمداد    ، واملعاهدات الدولية  في ظل حالة من الحصار الجائر الذي 

 . القطاع بالحتياجات األساسية واملستلزمات واملعدات الالزمة لبناء وتطوير البنية التحتية

  ذ اقتصر دور املانحين على إ  عماراإل   إعادة  وما يزيد من صعوبة األوضاع الناتجة عن هذه الحرب هو ضعف الفاعلية الدولية في املشاركة في عملية  

  ألونروا ابعض الجهات مثل    املقدمة من    لبعض املنح الصغيرة  مليون دولر( باإلضافة    500مليون دولر( واملصرية )  500املنحة القطرية )وعود ب 

بينما تم مالحظة غياب العديد من املانحين املهمين عن املشهد مثل اململكة العربية السعودية ودولة    KFW   (3مليون دولر( و  6) مليون دولر(، 

وذلك لغياب    عماراإل   عادةإل ، كما أثر النقسام الفلسطيني بشكل كبير على جهود جلب التمويل واملنح املخصصة  واإلمارات العربية املتحدة  الكويت

 من بطء عملية  عمار اإل   إعادةحكومة توافق وطني تتولى عملية  
ً
والبنية    سكاناملبالغ املرصودة خاصة في قطاع اإل   وشح    عماراإل   إعادة، وبدا هذا جليا

 التحتية. 

قطاع غزة منذ انتهاء العدوان وحتى تاريخه،    إعمار  إعادةعملية  في    ساءلةمعايير النزاهة والشفافية وامل الضوء على  ه الورقة البحثية  سلط هذ ت و 

هذه البيئة ما زالت    إل أن   2014نتيجة للتجارب السابقة بعد حرب    عماراإل   إعادة في مجال    واملساءلة  حسن بيئة النزاهة والشفافيةت وبالرغم من  

 في عدة مجالت  
ً
 واضحا

ً
املعلومات    إلى الجمهور والجهات ذات العالقة من الوصول  عامة  التي يعيبها عدم تمكن    فصاح اإل   آليات  مثلتعاني ضعفا

يسير،   في مجال    عدم جود و   بشكل  للعاملين  املساءلة  مل   وشبه غياب   ،عماراإل   إعادة مدونة سلوك  و فاهيم     ، هاأدواتاملجتمعية 
ً
  كما وتعاني ضعفا

 في  
ً
 التوصيات التالية:  إلى  الورقة البحثية توقد خلص .الرقابة الداخلية والخارجية لياتعدم وجود نظام موحد آلواضحا

وممارسة دوره في عملية املساءلة فيما يتعلق  القوانين والتشريعات    الدستورية لسن  و تفعيل دور املجلس التشريعي بصفته العتبارية   .1

 . عماراإل  إعادة بعمليات 

 .عماراإل  إعادة  حشد التمويل وتسريع عملية أجل توافق معترف بها من   حكومة اإلسراع في عملية املصالحة بين طرفي النقسام وتشكيل .2

 .ن تحسن بيئة النزاهة والشفافيةا لضم  عمار اإل  إعادةعلى وضع مدونة سلوك للعاملين في مجال  العمل الجاد   .3

 . عماراإل  إعادةيضمن مزيد من الشفافية والنزاهة في عملية  الرقابة الداخلية والخارجية وصياغتها ضمن نظام موحد  آلياتتفعيل  .4

 املعلومات بطريقة سهلة.  إلىسسات ذات العالقة الوصول ل يتيح للجمهور واملؤ كبش  فصاحاإل  آلياتالعمل على تحسين  .5

 بسهولة ويسر.  عماراإل  إعادةاملعلومات والتقارير الخاصة ب  إلىتسهيل سبل وصول الجمهور واملؤسسات ذات العالقة من الوصول  .6

 .عماراإل  إعادةو خارجية في أواضحة لضمان عدم تضارب املصالح والحيلولة دون هيمنة جهات داخلية  آليات وضع   .7

  إعادةفي عملية    املسؤولين  شخاصالجهات واأل   مساءلة  من القيام بدورها فياملجتمع املدني وجهات الرقابة الخارجية    تمكين مؤسسات .8

 .عماراإل 

 وتفعيل دور لجان املساءلة املجتمعية.  ها املختلفةأدواتالجتماعية و  ساءلةتوسيع بيئة تطبيق امل  .9

إلنصاف   .10 التمويل  من  مزيد  على  للحصول  واملناصرة  الحشد  وأنشطة  الجهود  من  املزيد  بذل  الدولية  واملنظمات  الدولي  املجتمع  على 

 املتضررين من العدوان. 

 .عماراإل إعادة في كل مراحل عملية  ساءلةواضحة للشفافية وامل  آليات تطوير و  والجهات ذات العالقة  الجمهور  زيادة مشاركة  .11
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 الورقة البحثية أهداف ومنهجية  .1

البحثيةدف  ته والشفافية   إلى  الورقة  النزاهة  بيئة  )الصناعية    عماراإل   إعادةفي عمليات    واملساءلة  تقييم  العامة والقتصادية  واملرافق  للمنازل 

، وذلك من كافة الجوانب )آلية تحديد األولويات  2021والتجارية والزراعية( التي دمرها الحتالل اإلسرائيلي في عدوانه األخير على قطاع غزة عام  

بمشاريع   املشا  إدارةإجراءات    ، عمار اإل   إعادةاملتعلقة  بهذه  املتعلقة  اآلالعطاءات  أو  املبالغ    لياتريع،  من  املشاريع  هذه  على  الصرف  في  املتبعة 

ه الورقة ن هدف هذ إ والنظم املتعلقة بحق املواطن بتقديم الشكاوى والعتراضات على القرارات في هذا املجال(،    لياترصد اآل   إلىضافة  إ  ، املرصودة

، والخروج باستخالصات وتوصيات تساعد صناع القرار على جعل  عماراإل  ةإعاد هو التعرف على التحديات والفجوات التي رافقت عملية البحثية 

 .شفافية ونزاهة أكثر هذه العمليات 

ساس جمع املعلومات املطلوبة واملعطيات الواقعية والنظرية  أولتحقيق هذه األهداف فقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على  

جراء  إ  كما تم  عماراإل   إعادة عدد كبير من التقارير الصحفية واملنشورات لجهات متعددة لها عالقة مباشرة بعملية    وتحليلها، وعليه فقد تم مراجعة

 .للورقة البحثيةعدد من املقابالت املعمقة لستبيان وتحقق عدد من الجوانب املهمة  

 املقدمة .2

ومنذ    ،كيلومتًرا مربًعا   365مليون فرد على مساحة إجمالية تبلغ    2.1املناطق كثافة سكانية في العالم، حيث يعيش حوالي    أكثر يعد قطاع غزة من  

 مشددة على تنقل األ
ً
 فرض الحصار اإلسرائيلي الخانق قيودا

ً
ومنع إمداد القطاع     إليها والبضائع من غزة و   شخاص ما يقارب الخمسة عشر عاما

  إلىافة  بالحتياجات األساسية واملستلزمات واملعدات الالزمة لبناء وتطوير البنية التحتية،  وقد شكلت هذه العزلة املفروضة على القطاع باإلض

  
ً
 غاية في الصعوبة، كما وفاقمت الحروب وجولت التصعيد املتكر إتبعات النقسام السياس ي الفلسطيني وضعا

ً
رة والعنيفة واملمنهجة على  نسانيا

وقد ظهر ذلك    ، صبح من الصعب على سكان القطاع تجاوزها أالقطاع من صعوبة الوضع املعيش ي للسكان وزادت من حدة األزمات اإلنسانية التي  

( القطاع  على  األخيرة  الحرب  في   
ً
اإلسرائيلي  إ(  2021جليا الحتالل  والر   إلى ذ عمد  املادية  التحتية  البنية  املباني  تدمير   ل سيما  األساسية،  قمية 

والتصالت  والطاقة  النقل  الصحي وشبكات  والصرف  املياه  ومرافق  الصحية  واملراكز  املتمثلة   إلىباإلضافة    ، واملستشفيات  اإلنسانية     الكارثة 

 كافة التفاقيات واملعا العديد منهم من النساء واأل   ى،لف الجرحآبسقوط مئات الشهداء و 
ً
هدات الدولية التي تنص على ضرورة عدم  طفال متجاهال

 .  1استهداف املدنيين األبرياء وضمان سالمتهم

أدى استهداف وتدمير   الصحي    290من    أكثر وقد  املياه والصرف  في قطاع غزة    1.3من    أكثر   عدم تمكن  إلىمرفق من مرافق  من  مليون شخص 

شخص    280،000من    أكثروشبكات املياه العادمة    مطار، كما تهدد فيضانات مياه األ املالئمةياه الشرب اآلمنة ومرافق الصرف الصحي  ملالوصول  

    222،8يتواصل تهجير  شهور على انتهاء العدوان ما زال   ستةوبعد ما يقارب   .2ل سيما في املناطق املنخفضة 
ً
من املدنيين الذين دمرت مساكنهم كليا

مساكنهم في ظل استمرار حظر دخول    إصالحجزئية ويعانون من عدم تمكنهم من    أضرارمواطن ممن لحقت بمساكنهم    250،000نحو    إلىباإلضافة  

القتصادية والخسائر الفادحة التي   ضرارب األ % بسب 80 إلى % 70ذلك من املتوقع ارتفاع نسبة البطالة من  إلى، باإلضافة 3القطاع  إلى مواد البناء 

  . 4عمار اإل  إعادةتكبدها القطاع بفعل العدوان واستمرار الحصار وبطء وتيرة 

 
1 European Union, & United Nations. (2021). Gaza Rapid Damage and Needs Assessment, June 2021.World Bank,  
2 September 2021 -OCHA, Thematic report, Humanitarian needs after the escalation of hostilities in the Gaza Strip   

 قطاع غزة  إعمارحول شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، ورقة موقف  3

4  “Baseline Study” –Environmental Impact Assessment of 2021 War on the Gaza Strip NIED, (2021),  

https://www.academia.edu/52504311/Environmental_Impact_Assessment_of_2021_War_on_the_Gaza_Strip_Baseline_Study_
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 الناتجة عن الحرب  ضرار األ  .3

 ضرار عملية حصر األ  

 وهي: ضرارشاركت ثالث جهات رئيسية في عملية حصر األ 

 في كافة القطاعات  ضرار وتولت عملية حصر األ  العامة: شغالبرئاسة وزارة األ  قطاع غزة عمار إل  اللجنة الحكومية العليا (1

2) : UNRWA 1000هم عن أضرار ملن زادت فقط  سكان قطاع اإل   لالجئين في ضراربعملية حصر األ   تقام$ 

3)  UNDP:  للمواطنين    تتول السكنية  فيها حصر األضرار  بما  القطاعات  كافة  في  تفاهم   وذلك  فقطعملية حصر األضرار  بموجب مذكرة 

 . موقعة مع اللجنة الحكومية العليا إلعمار قطاع غزة

 : مراحلعدة على  ضرار حصر األ  تمت عملية

   قطاع غزة  عمارإل والتي قامت بها اللجنة الحكومية  ضرارعملية الحصر السريع لل  املرحلة األولى: ❖

عملية الحصر الدقيق والتي استعانت فيها اللجنة باملهندسين أصحاب الخبرة في هذا املجال، حيث تم العتماد في عملية    املرحلة الثانية: ❖

ائيلية والكوارث"    سكانقطاع اإل   أضرار   إعمار   إعادة"دليل  الحصر على   والذي تم اعتماده من قبل مجلس  جراء االعتداءات اإلسر

 ونماذج الحصر.   آليات، حيث يحتوي هذا الدليل على كافة 2014الوزراء الفلسطيني بعد عام 

لكل من   ❖ تم تسليم كشوفات املتضررين  ين من  للمتضرر   سكانفي قطاع اإل   ضرارالتي تولت عملية حصر األ   UNRWAفي هذه املرحلة 

،  واطنين املتضررين )غير الالجئين( للم  سكانفي القطاعات املختلفة بما فيها قطاع اإل   ضرارالتي قامت بعملية حصر األ   UNDPالالجئين و  

 .انماذج الحصر الخاصة به UNDPو   UNRWA  كال  توقد استخدم

قطاع    عمارإل بين لجان اللجنة الحكومية    ضراراأل   ييمفي حال وجود اختالفات كبيرة في عملية تق  املرحلة الثالثة )تدقيق عملية الحصر(: ❖

 . 5م موحد ي تقي  إلىيتم تشكيل لجنة مشتركة وزيارة املكان للوصول كان    UNDP أو  UNRWAوبين ال  غزة 
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  الحرب  أثناء  األضرار املنظورةحصر    بدورها بعمليةما بالنسبة للبنى التحتية فقد قامت وزارة الحكم املحلي بالتواصل مع البلديات التي قامت  أ

 بأول 
ً
  UNDPوبمشاركة    ، وبعد انتهاء الحرب مباشرة قامت وزارة الحكم املحليكافة مرافق البنية التحتية في القطاع   ، وقد شملت عملية الحصرأول

ر،  ، وقد قامت اللجان بعملية حصضرارحصر وتقييم األ   أجل من    لجان موزعة على باقي املحافظات(  4لجان )لجنتين في مدينة غزة و  6بتشكيل  

 .6في البنية التحتية  ضرارتوضح حجم األ    UNDPصدار وثيقة مشتركة مع إحيث تم املنظورة   ضرارلل وتدقيق وتقييم 

: األ أ 
ً
 املنظورة  ضرار وال

ومنشآت  طال القصف الهمجي والعنيف الذي قامت به قوات الحتالل اإلسرائيلي كل مناحي الحياة في قطاع غزة من ابنية وشوارع وبنى تحتية

 صائيات الرسمية ما يلي:حتعليمية وصحية وثقافية واجتماعية وخدماتية ومقار ومباني حكومية، وقد أظهرت اإل 

 
 املنظورة في ضرارتقديرات األ 

 7  .2021قطاع غزة بعد عدوان  

  

 
 2021-11-4مقابلة مع م. زهدي الغريز، مستشار وكيل وزارة الحكم املحلي بتاريخ  6
 شهر سبتمبر  – 2120عدوان مايو  أضرارغزة, تقرير حصر  عماراللجنة الحكومية العليا إل  7
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: األ 
ً
 غير املنظورة  ضرار ثانيا

جديدة من الذخائر والقنابل لم تستخدم من قبل، حيث    ابحسب الخبراء فقد استخدمت قوات الحتالل في حربها األخيرة على قطاع غزة أنواع

تتراوح من     إلى محدثة موجات اهتزازية عنيفة مما أدى  م  10-5عملت هذه األنواع من األسلحة على اختراق طبقات األرض والنفجار على أعماق 

 ضرار البنى التحتية في املناطق املستهدفة، وبالرغم من الجهود الكبيرة لحصر األ   إلىحداث دمار كبير طال منازل املواطنين وممتلكاتهم باإلضافة  إ

  ،اضح عن القصف ما زال غير و  حجم الدمار الناتج  إل أن الناتجة عن هذا القصف الهمجي وغير املسبوق من قبل املؤسسات والوزارات املختلفة 

التي  أحيث   العنيفة  الزلزالية  الهتزازية  املوجات  أدت  أن  األرض  أعماق  في  النفجارات  الصحي    إلىحدثتها  والصرف  املياه  في شبكات  كبير  تدمير 

ألسلحة وقد  الناشئة عن هذه ا ضرارولم يتم التأكد حتى اللحظة من حجم األ  ،ساسات وقواعد املبانيأ إلىباإلضافة    مطاروشبكات تجميع مياه األ 

 حتى اللحظة بسبب ضعف اإلمكانيات املتاحة وعدم    ضراران حجم التلف الحاصل واأل   إلىالسراج رئيس بلدية غزة    يأشار د. يحي
ً
ما زال مجهول

الحاصلة في باطن األرض حيث تتفاجأ البلدية بين الحين واألخر بوجود  تلف في البنية    ضرارتوافر التقنيات املتطورة لتنفيذ عملية تقييم شاملة لل 

ات بسيطة وغير شاملة بسبب ضعف املوارد املتاحة، كما  إصالحم تنفيذها هي ات التي ت صالحن اإل أ كد د. السراج على أالتحتية ل يعرف مصدرة و 

 من إمكانية حدوث انهيارات أرضية في فصل    25  عن قديمة ومتهالكة يزيد عمرها    آليات املستخدمة من قبل البلدية هي    ليات ن اآل أ
ً
، محذرا

ً
عاما

السراج   د.  تتعأ الشتاء وأضاف  في مدينة غزة  املناطق  األ ن هناك بعض  لسقوط  نتيجة   لفيضانات محدودة وغرق   
ً
البنية    مطاررض سنويا على 

البنية التحتية وعدم الوقوف    مراأل   إل أن التحتية القديمة واملتهالكة،   تهالك  توقع أماكن الفيضانات بسبب  يمكن  هذا العام ازداد خطورة ول 

تركز معظمها في حي الرمال  ومنطقة الجندي    في مدينة غزة  نقطة     80من    أكثر الناتجة عن القصف الذي طال    ضراربشكل دقيق على حجم األ 

 عن خشيته من وصول اآلثار السلبية  
ً
أساسات وقواعد املباني املوجودة في املناطق    إلى املجهول، ومناطق شرق املدينة، وقرب مدارس )أونروا( معربا

و  الحيوية  خاصة  وقد  املستهدفة،  الكبيرة،  والتجارية  الحيطة  أاملركزية  بأخذ  املناطق،  تلك  في  القاطنين  للمواطنين  تحذيرات  غزة  بلدية  طلقت 

 . 8والحذر 

غير املرئية في    ضراراأل   إصالح تحديد و   أجل مليون دولر من    12بقيمة    USAID  سلطة املياه )رام هللا( وقعت اتفاقية مع    بالذكر أنومن الجدير  

ولكن تم سحب    ضرارل بعض املعدات الالزمة لتقييم األ ا دخإوتم    ،التعاقد مع شركة خطيب وعلمي لالستشارات الهندسية   تم   التحتية حيث البنية  

) لجنتين    لجان   6  مكون من  UNDP  و  من وزارة الحكم املحلي    فريق عمل   نه كان قد تم تشكيلأمع العلم    ،املنحة قبل النتهاء من عمليات الحصر

الغير منظورة لنقص املعدات    ضرارولم يتمكن هذا الفريق من حصر جميع األ   ضرارحصر األ   أجل من  لجان في باقي املحافظات(    4في محافظة غزة و

لم تتجاوز   ضرارن عملية تقييم األ أ% من حجم التقديرات، مع العلم 2.1يتجاوز ل  صالح ومجموع ما تم تنفيذه من عمليات اإل ؛ والتقنيات الالزمة

قامت والتي    UNICEF  األحمر و لصليب  لبعض الجهات مثل ا  ة عاجل الساحل تقدمت بمشاريع  بلديات  ان مصلحة مياه   إلى كما يجدر اإلشارة    ، 50%

نه من الصعوبة بمكان  أقد تبين للباحث  و ،  9التي ل يمكن تأجيلها مثل خطوط املياه الناقلة   ضراربعض األ  إصالح  أجلمن  املصلحة    بتمويل هابدور 

للبنية التحتية وهذا ما أكده م. رأفت سعد هللا، مسؤول البنية    عماراإل   إعادةيتعلق بتكلفة    التفاق على رقم حقيقي وفعلي مبني على دراسات فيما  

 10املحافظات الجنوبية.  إعمار عادةإل التحتية في الفريق الوطني 

  

 
 2021سبتمبر   25بتاريخ  السراج، رئيس بلدية غزة، حوار مع وكالة األناضول التركية يد. يحي 8
 2021-11-4مقابلة مع م. زهدي الغريز، مستشار وكيل وزارة الحكم املحلي بتاريخ  9

 2021-11-3اريخ املحافظات الجنوبية بت إعمار عادة مقابلة مع م. رأفت سعد هللا، مسؤول البنية التحتية في الفريق الوطني إل  10
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لجان  مت وزارة الحكم املحلي بتشكيل لجنة طوارئ  انبثق عنها عدة انظورة قاملغير  ضرارثار األ آوفي محاولة منها للتقليل من املخاطر املتوقعة من 

الطلب من البلديات اللتزام بمجموعة من اإلجراءات على هذه السيناريوهات تم    فرعية لوضع السيناريوهات املتوقعة خاصة في فصل الشتاء وبناءً 

ذ بعين  خاأل   ، معالشوارع والبيوت التي تم قصفها  إلى من الوصول    مطار مثل محاولة منع مياه األ   خاصة في الشوارع التي تم قصفها بالحزام الناري 

  إلىوقد تعرضت هذه البنية  عام،    50هي بنية قديمة ومتهالكة يزيد عمرها عن  مثل غرب غزة  ن البنية التحتية في بعض مناطق القطاع  أالعتبار  

نها قدد تتحمل املوسم  أو  أن هذه البنية ما زالت تعمل بكفاءة  أطلقتها قوات الحتالل وبالتالي ل يمكن الفتراض  أزلزال بفعل نوعية الذخائر التي  

 . 11املطري القادم 

  ده وح  سكانالتي لحقت بقطاع اإل   ضرارمليون دولر، حيث بلغ حجم األ   380-290التي لحقت بالقطاع يبلغ    ضرارن حجم األ أ   إلىأشار البنك الدولي   

 مليون دولر ناهيك عن الخسائر التي لحقت بباقي القطاعات. 85-60مليون دولر، بينما بلغ حجم الخسائر في البنية التحتية  140-180

التعافي و أويقدر التقرير   نتيجة للحرب األخيرة    24الفورية والقصيرة األمد )لل   عماراإل   إعادةن احتياجات  يحتاجها قطاع غزة  التي  شهور األولى( 

والذي    (Building Back Better)فضل  أ البناء بشكل    إعادة وقد اعتمد البنك الدولي في هذا التقييم  على نهج    دولر،مليون    485-345تتراوح من  

 من عوا  عمارن تصبح عملية اإل أ يقتض ى 
ً
 فكرة عامال

ً
 .12ما كانت عليه قبل الحرب إلىبناء األصول املدمرة  إعادة مل التنمية والستدامة متجاوزة

 عمار اإل  إعادةجهود  .4

ذ اقتصر دور املانحين على  إ  عمار وما يزيد من صعوبة األوضاع الناتجة عن هذه الحرب هو ضعف الفاعلية الدولية في املشاركة في عملية اإل 

مليون    KFW   (3مليون دولر( و    6)  األونروامليون دولر( باإلضافة للمنحة املقدمة من    500مليون دولر( واملصرية )  500املنحة القطرية )

  واإلمارات العربية املتحدة،   كويتدولر(، بينما تم مالحظة غياب العديد من املانحين املهمين عن املشهد مثل اململكة العربية السعودية ودولة ال 

 للوضع بعد حرب  
ً
وتصدر املشهد السلطة الوطنية الفلسطينية التي تابعت    عماراإل   عادةإل حيث تم عقد مؤتمر دولي    2014وهو ما كان مغايرا

الحالي لم تستطع الحكومة في غزة القيام بدور مهم في الوقت   عن كثب متابعة املنح املالية التي تم اللتزام بها عبر حكومة الوفاق الوطني، بينما 

في جلب التمويل واستقطاب املانحين بسبب ضعف دورها السياس ي نتيجة لعدم وجود اعتراف دولي بها كما كان الحال في حكومة التوافق عام 

2014 . 
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 املنحة املصرية: ❖

نما ترتبط بمشاريع  إغاثية، و اإل دخالت  الت و  أثار العدوان  آترتبط املنحة املصرية بالشأن السياس ي في قطاع غزة ول عالقة لها بمعالجة  

إل  العليا  الحكومية  اللجنة  مع  فيها  التنسيق  يتم  كبرى  وقد قطاع    عمارتنموية  الركام    غزة،  إزالة  مرحلة  مرحلة  انتهت  املشاريع  وبدأت 

 :وهيالتنموية الكبرى 

 ثالث مدن سكنية وهي:  إنشاء ▪

مساحة   (1 على  رمضان:  من  العاشر  في   40مدينة  لهيا    دونم  مخصصة    500وتشمل    ،العطاطرة   –بيت  سكنية  وحدة 

 .ملحدودي الدخل والحالت الجتماعية

 .دونم 140مدينة الزهراء: على مساحة  (2

 . دونم 50مساحة دماء( على جباليا: غرب جباليا )أرض املحاربين الق (3

 كيلومتر  1.5الواحة، بطول  –شارع الرشيد: السودانية  ▪

 كوبري الشجاعية  ▪

 13ضبيط  –كوبري السرايا  ▪

هذه    إل أنوبالرغم من تخصيص الحكومة بغزة للراض ي املنوي إقامة املدن عليها  ه  إل أن الرشيد    في شارعبدأ العمل فعليا  وقد  

 . املشاريع ما زالت في مرحلة التخطيط ولم يتم العمل بها حتى اآلن

 

ر  مليون دول للدما  10)  سكان في قطاع اإل   عماراإل   إعادةمليون دولر من املنحة القطرية لجهود    50تم تخصيص مبلغ  املنحة القطرية:   ❖

 . مخصصة للدمار الجزئيمليون دولر   10ن هو حتى اآل وما وصل منها مليون دولر للدمار الكلي(  40والجزئي 

 سكان مليون دولر مخصصة لقطاع اإل  6: األونروا ❖

❖ KFW :3  سكان مليون دولر مخصصة لقطاع اإل 

 بعض املنح الصغيرة من بعض املؤسسات الدولية واملحلية  ❖

ن من قبل  مليون دولر وما تم التعهد به حتى اآل   42مبلغ    إلىتاج  تح   سكاناإل   ما تم تدميره بشكل جزئي في قطاع  إعمار   إعادة   أن   إلىويجدر اإلشارة  

ما تم تدميره بشكل   إعمار عادة، أما بالنسبة إل مليون تعهدات( 10 ،ليون قيد التنفيذم 10مليون تم النتهاء منها،  10مليون دولر ) 30املانحين هو 

   .14مليون دولر يحتاجها هذا القطاع 135مليون دولر من أصل   65كلي فقد تم التعهد من املانحين بتقديم مبلغ 

ثار العدوان، وقد تم صرف  آ ة ملعالجة  عاجل ال   دولر للتدخالتمليون    15قطاع غزة بتخصيص مبلغ    الحكومة فيما سبق فقد قامت    إلىوباإلضافة  

في    1.5 مليون دولر من املنحة    1.5، كما يوجد تعهدات من دولة قطر بتخصص مبلغ  الطرق والشوارع الرئيسية  إصالح  إعادة مليون دولر منها 

  15البنية التحتية إعمار  عادة القطرية إل 

 
 غزة عمارغزة: األبعاد والحقوق، التوجهات القتصادية إل  إعمارشبكة املنظمات األهلية, مؤتمر  م. مأمون بسيسو, 13
 2021-11-4العامة بتاريخ  شغالمقابلة مع م. ناجي سرحان وكيل وزارة األ  14

 2021-11-4مقابلة مع م. زهدي الغريز، مستشار وكيل وزارة الحكم املحلي بتاريخ  15
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وبالتعاون مع سلطة املياه والصليب  قامت    من الحروب السابقة  املتراكمةات  الخبر على      الساحل وبناءً ن مصلحة مياه بلديات  أ  إلى وتجدر اإلشارة  

مخازن    9حيث قامت املصلحة بتجهيز    والتي قام الصليب األحمر بموجبها بتمويل قطاع املياه فيها،   "خطة التأهب للطوارئ"بوضع  األحمر الدولي  

، وبمجرد بدء العدوان تم فتح املخازن واملباشرة  ئة في قطاعي املياه والصرف الصحي األعطال الطار  صالحوتزويدها باملعدات وقطع الغيار الالزمة إل 

  إصالح من مرافق املياه والصرف الصحي وقد تمكنت مصلحة مياه بلديات الساحل من    ا مرفق  290األعطال والدمار الذي أصاب ما يقارب    إصالح في  

 .16الحرب  أثناء% من هذه املرافق 60حوالي 

الهيئات املحلية    إقراضالناتجة عن الحرب فقد سمح صندوق تطوير و   ضراربعض األ   صالحخر وكاستجابة لالحتياجات املاسة إل آوعلى صعيد  

  مر هذا األ   إل أن ،  ضراراأل   إصالح للبلديات في قطاع غزة باستخدام جزء من األموال املخصصة لبعض املشاريع املعتمدة قبل الحرب في عمليات  

بقدرة البلديات على تنفيذ بعض املشاريع الحيوية التي    األعطال سيمس    إصالحلرفض من قبل البلديات لكون استخدام هذه األموال في  قوبل با 

الذي سيقابل بسخط كبير من قبل الجمهور، وقد تم التوافق فقط على استخدام جزء صغير من هذا األموال   مرقبل الحرب وهو األ  ةكانت مقرر 

 .17ات الصغيرة صالحد وبعض اإل لتوفير الوقو 

 

 عمار اإل  إعادةمؤشرات وبيئة النزاهة في عمليات   .5

و انحياز ويتصرف  أالص في سلوك العاملين في العمل )يعمل الجميع بعدالة ودون تمييز  خمانة واإل مجموعة القيم املتعلقة بالصدق واأل   النزاهةتعني  

خرين ويتطلب توفيرها وجود عدد من الضمانات التي تقف في وجه مظاهر  الشأن العام املسؤول عنه( وفي العالقة مع اآل   إدارةبمهنية وموضوعية في  

 ن يحسم لصالح الفرد املعني ضد املصلحة العامة. أعدم وجود تضارب في املصالح يمكن   وتضمنالفساد 

لدراسة مدى تطبيق    :عمارلضمان نزاهة عملية اإل واإلجراءات    لياتاآل الباحث  بعملية    فراد لضمان نزاهة األ   آليات سعى  والعمليات املرتبطة 

مؤشرات بيئة النزاهة ما   وقد أظهرتجدا    يءفي جميع املستويات واملراحل التي تمت بها هذه العملية التي ل تزال مستمرة وبشكل بط   عماراإل   إعادة

 يلي:  

 ضرارعملية حصر األ  ❖

 وتراكم  ضرارشهدت عملية حصر وتقييم األ 
ً
 واضحا

ً
 تطورا

ً
حيث    سهم في تحسن ملحوظ في بيئة الشفافية،أن، مما  حتى اآل   2014للخبرة منذ حرب    ا

األ  إل   ضرارتم حصر  العليا  الحكومية  اللجنة  قبل  لدليل    عمار من   
ً
وفقا اإل   أضرار  إعمار  إعادة "غزة  اإلسرائيلية    سكان قطاع  العتداءات  جراء 

  لياتمن قبل مجلس الوزراء الفلسطيني )حكومة الوفاق الوطني( ويتضمن هذا الدليل كافة اآل  2014بعد حرب عام    اعتمادهي تم  ذال   "والكوارث

( بكشوفات املتضررين والتي قامت  UNRWA ، UNDP)  عمارالجهات املشاركة في عملية اإل كما تم تزويد    والنماذج الالزمة لعملية الحصر والتقييم، 

 بدورها بعملية الحصر والتقييم في القطاعات املختلفة.  

  

 
 2021-11-9بتاريخ  مقابلة مع م. معتز أبو القمبز، رئيس قسم املشاريع بمصلحة مياه بلديات الساحل 16
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على الدليل الصادر عن البنك الدولي حيث تم    بناءً   ضراربحصر وتقييم األ   UNDPي و لبينما في مجال البنى التحتية فقد قامت وزارة الحكم املح

 .18ضرارفي عملية حصر وتقييم األ  Building Back Betterاد نهج  ماعت 

، حيث قامت اللجنة  مما كانت عليه في الحروب السابقة  أكثرعطى عملية الحصر والتقييم مصداقية  أمرت عملية الحصر بعدة مراحل مما  وقد  

كل    وقامدقيق،  التقييم بشكل    عادةإل ومن ثم تم تشكيل فرق من املهندسين ذوي الخبرة    ضراربداية بعمل تقييم سريع لل  عماراإل   عادةالحكومية إل 

نتائج التقييم التي قامت بها لجان اللجنة الحكومية العليا مع نتائج تقييم  وتم مقارنة  بتعبئتها،    يقومالتقييم التي    ات مهندس بالتوقيع على استمار 

UNRWA     وUNDPوفي حال وجود  ، وعند وجود فروقات واضحة في عملية التقييم كان يتم تشكيل لجان مشتركة للوقوف على هذه الفروقات ،

 19خلل واضح في استمارة معينة كانت اللجنة تقوم بمراجعة وتدقيق كافة الستمارات التي وقع عليها املهندس املسؤول عن الستمارة. 

مليون دولر(   479غزة )  عمارما بين تلك الصادرة عن اللجنة الحكومية العليا إل   ضراررقام حصر األ أتقارب كبير في    هناك   بالذكر أن ومن الجدير  

مليون    190-105مليون دولر وقدرت الخسائر من  380-290قدرت حجم الدمار من  األوروبي التي وتلك الصادرة عن تقرير البنك الدولي والتحاد 

 20مليون دولر  485 -345دولر والحتياجات للعامين القادمين من 

 فصاحاإل  آليات ❖

، ولكن لم يتم  ضرارشاركت اللجنة الحكومية العليا جميع املؤسسات املعنية وذات العالقة بقواعد البيانات فيما يختص بعملية حصر وتقييم األ 

الخاصة به كان يتم تزويده    ضرارن كل مواطن يأتي لالستفسار عن األ أنشر البيانات للمواطنين وذلك لتالفي حدوث املشاكل املجتمعية بالرغم  

ن من يقوم  أة الخاصة به، مع العلم الستمار ه باملبلغ املستحق عند التعويض ويقوم املواطن بدوره بالتوقيع على إبالغبالستمارة الخاصة به ويتم 

، حيث يتم ترصيد  بتوزيع املساعدات وتعويض املتضررين هي املؤسسات األخرى بينما يقتصر دور اللجنة الحكومية العليا على توثيق هذه العملية

وقد    .قطاع غزة   عمارالعليا إل   اللجنة الحكوميةم  الكتروني موحد تشرف عليه  اضمن نظ  ضراراأل   إصالحو ب أساعدات املتعلقة باإلغاثة   كافة امل 

 حيث ان العديد من التقارير ل يتم نشرها وتوزيعها بشكل يتيح للجمهور واملؤسسات   فصاحاإل   آليات ن  أاتضح للباحث  
ً
 واضحا

ً
ما زالت تعاني ضعفا

 .ةبسهول   إليهاذات العالقة الوصول 

 عمار اإل  عادةالخطة الوطنية إل  ❖

نما تم مشاركتها مع املؤسسات إهذه الخطة لم تنشر و   إل أن  عماراإل   عادةبوضع خطة وطنية إل   عماراإل   عادةقامت اللجنة الحكومية العليا إل 

 .21باإلعالن عن الخطة ومشاركتها مع كافة األطراف ذات العالقةاملجتمع املدني  مؤسسات في املقابل طالبت  ،ذات العالقة
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 مدونات سلوك للعاملين الحكوميين والقطاع الخاص  ❖

للعاملين في القطاع الحكومي فيما يتعلق بعملية   واضحة ومكتوبة  لم يتم وضع مدونة سلوكباستثناء مدونة سلوك ديوان املوظفين العام  

ين دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع الجمهور واستيعابهم ل ولكن قبل البدء بعملية الحصر والتقييم تلقى جميع العام  ، اإلعمار   إعادة

 . 22على الدليل بناءً  ضراراأل ر وكيفية حص 

 عماراإل  إعادةضمان عدم تضارب املصالح والحيلولة تدون هيمنة جهات داخلية وخارجية على عملية  آليات ❖

قامت باتخاذ بعض اإلجراءات    على الخبرات السابقة  وبناءً   شغالوزارة األ   إل أن  مرعلى الرغم من عدم وجود بروتوكولت مكتوبة في هذا األ 

بممتلكاتهم  أوالتدابير مثل   الخاصة  والتقييم  تنفيذ عمليات الحصر  العاملين من  في مناطق سكناهم ونقلهم    ومنعهمن منع  العمل    إلىمن 

  إعادةة في  واضحة لضمان عدم تضارب املصالح والحيلولة دون هيمنة جهات داخلية او خارجي   آليات، وعليه فانه يجب وضع  مناطق أخرى 

 .عماراإل 

 عمار اإل  إعادةعملية تعويض املتضررين في  ❖

البيانات من وزارة   دقواع بالحصول علىتصل للمواطنين عبر املؤسسات التي تقوم بدورها ن أما إفهي  باإلغاثةبالنسبة للمساعدات املتعلقة 

عملي   التنمية تتابع  والتي  املبالغ    ةالجتماعية  بترصيد  وتقوم  بها و  أالتوزيع  تقوم  التي  التوريد  عمليات  وتخضع  كما  العينية،  املساعدات 

ن تصل هذه املساعدات على شكل منح مالية لوزارة  أرقابة وزارة الداخلية وإما    إلى النظام املالي الخاص بها والذي يخضع بدوره    إلى املؤسسات  

ف وبالتالي  الجتماعية  عمل إالتنمية  عبر  ن  الفلسطينية  للحكومة  املالي  للنظام  تخضع  الجتماعية  التنمية  وزارة  بها  تقوم  التي  التوريد  يات 

 و العطاءات وليس الشراء املباشر. أاملناقصات 

 طرق رئيسية:   4تصل عبر  عماراإل  عادةوبشكل عام فان األموال املخصصة إل 

 وغيرها   UNDP ، KFW،  األونرواعن طريق املؤسسات الدولية: مثل   (1

 و العمانية وغيرها  أو عن طريق ممثليات الدول مثل اللجنة القطرية أ (2

 و عن طريق البنك اإلسالمي للتنمية والذي يقوم بتوصيل املساعدات عبر املؤسسات  أ (3

عداد  إ غزة ب   عمار( وهنا تقوم اللجنة الحكومية العليا إل عبر سلطة املياه  USAIDمثل منحة  )و عن طريق السلطة الوطنية الفلسطينية  أ (4

و  املتضررين  والتيالجهات    إلى رسالها  إكشوفات  بتدقيقها تقوم    املمولة  حساباتهم    بدورها  على  للمواطنين  النقدية  املبالغ  وتوصيل 

ن جميع املواطنين املستفيدين قاموا  ألبنوك املعتمدة ب ل بعد الحصول على شهادة من اإخر آ إلى الشخصية ول يتم النتقال من كشف 

  شراف على هذه األموال.ن األدوار املنوطة بالسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة في غزة ل تتعدى عملية اإل إ بسحب أموالهم وبالتالي ف
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 إقرار الذمة املالية ❖

فادة  إ نه وبحسب  أ  إل وعدم وجود نظام لتلقي املنح والهدايا    عمارعادة اإل إ مالية للعاملين في مجال    ةقرارات ذم إعدم وجود  من  رغم  بال 

ويتم    عماراإل   إعادةو هدايا للعاملين في مجال  أصدار توجيهات بمنع تلقي أي منح  إنه قد تم  إالعامة ف  شغالم. ناجي سرحان وكيل وزارة األ 

 رة.بشكل حثيث من قبل الوزا  مرمتابعة األ 

 

 عن الفساد وحماية الشهود واملبلغين من كافة األطراف بالغاإل  آليات ❖

الشكاوى واإل  تلقي  يتم  الحالت  بشكوى    بالغفي معظم  املواطنين  يتقدم  الفساد مشافهة وفي حالت قليلة  وفي كل  أعن  و بالغ مكتوب 

ن اغلب الحالت كانت شكاوى كيدية وغير  أاألحوال تقوم الجهات املختصة بمتابعة الشكاوى والبالغات للتبين من صحتها، وقد تبين  

 .23تم تحويل املوظف املتهم للمحكمة فيها عن فساد و  بالغل في حالة واحدة تم اإل إصحيحة 

 عمار اإل  إعادةمؤشرات وبيئة الشفافية في عمليات  .6

تقاسم املعلومات والتصرف بطريقة واضحة. وهي تتيح للجمهور املعني في   إلىالتدفق الحر للمعلومات الدقيقة وفي مواقيتها وتشير  الشفافيةتعني 

نظمة ذات الشفافية وتمتلك األ   ، ن يكون لها دور فعال في الكشف عن املساوئ في حماية مصالحهم  أ فتمكنهم من    ، شأن ما ان يجمع معلومات حوله  

بين    ،جراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العامإ وتضع سلسلة    ،صحاب املصلحة واملسؤولينأكما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة 

  .واسعة من املعلومات في متناول الجمهور 

الباح واآلحاول  واملستفيدين  للجمهور  املعلومات  توفر  مدى  دراسة  املحور  هذا  في  بشأن    ليات ث  املناسب  الوقت  في  املعلومات  لتوفير  املطبقة 

 ضمن مجموعة من املؤشرات التالية:  عماراإل  إعادة عمليات 

 عماراإل  إعادةمدى وجود سياسات واضحة ومعلنة للمستفيدين من عملية  ❖

غير منشورة، وقد قامت   ولكنها  ،اإلعمار   إعادةوموجودة في دليل  مكتوبة لختيار املستفيدين    آلياتسياسات و   شغاليوجد لدى وزارة األ 

  ، تقوم هذه اللجنة بوضع املعايير التي يتم اختيار املستفيدين من املنح املختلفة بناءً عمار العامة بتشكيل لجنة عليا لل   شغالوزارة األ 

 . أةمر ا التي تقودها  واألسرى واألسر ألسر الشهداء  عليها حيث تكون األولوية

في   تنسيق كبير  العليا إل   آلياتهناك  الحكومية  اللجنة  بين  املستفيدين  أن   UNDPو  UNRWAغزة وكل من    عماراختيار  في بعض  إل  ه 

 .24على معاييرها الخاصةبناًء  الحالت تقوم هذه املؤسسات باختيار املستفيدين  
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 2021للعام  عمار اإل  عادة عن املوازنة العامة إل  فصاحاإل  آليات ❖

  فصاح ه حتى اللحظة لم يتم اإل إل أن مليون دولر من كل دولة،    500بالرغم من تعهد بعض الدول مثل قطر ومصر بتقديم منح بمبلغ  

إل    سكاندولر لل مليون    500  أصل من  مليون    50واضحة لصرف املنح فعلى سبيل املثال تعهدت قطر بدفع مبلغ    آلياتعن    من قبلهم

 ة صرفها حتى اللحظة. عن طريق فصاحإل باقي املنحة لم يتم ا أن

و جداول  أه لم يتم وضع موازنات تفصيلية  إل أن الصرف    لياتما بالنسبة للمنحة املصرية فقد تم التفاق على الخطوط العريضة آلأ

 .عماراإل  عادةزمنية لصرف املبالغ املخصصة إل 

و من قبل اللجنة الحكومية  أسواء من قبل املمولين  واضح بتقارير منشورة    إفصاح ه ل يوجد  إل أن ما باقي املنح وبالرغم من صغر حجمها  أ

 غزة عنها.  عمار العليا إل 

واضحة وشفافة تكفل وصول الجمهور واملؤسسات   آلياتاملتبعة وهذا يتطلب وضع    فصاح اإل   آلياتوبالتالي فانه يوجد قصور واضح في 

 املعلومات بسهولة ويسر. إلى ذات العالقة 

 

 سياسة الحق في الحصول على املعلومات بيسر وسهولة للمواطنين واملتضررين  ❖

،  الخاصة به ومتابعة مستجدات ملفه  ضرارموقع الكتروني يستطيع املواطن من خالله تسجيل األ   بإطالقالعامة    شغالقامت وزارة األ 

 من 
ً
   الترويج للموقع وطرق الوصول اليه بسهولة ويسر. آلياتوهذا يتطلب مزيدا

 عمار اإل  إعادة في عمليات  ساءلةمؤشرات وبيئة امل  .7

  وتصريفصالحيتهم    كيفية استخدامالطلب من املسؤولين تقديم التقارير واملعلومات والتوضيحات الالزمة ألصحاب املصلحة حول  لة  املساء  تعني

  .واألخذ بالنتقادات التي توجه لهم وتلبية املتطلبات املطلوبة منهم وتحمل املسؤولية عن أعمالهم نجاحا أو فشال واجباتهم.

  ليات واآل   دوات ة األ من هذا الجانب قام الباحث بدراس  ،كما هو معروف أن أي خطة تعمل وفق نظم إدارية جيدة تتكون من رقابة داخلية وخارجية

 :وإجراءات تطبيقها لو وجدت فكانت املؤشرات كالتالي ،املستخدمة في عملية الرقابة

 الرقابة الداخلية   ❖

 والتي تتضمن مقارنة    ضرارالرقابة الداخلية تعتمد على مراحل تقييم وحصر األ   آلياتفان    سكانفيما يتعلق بقطاع اإل 
ً
املذكورة سابقا

اكتشاف أخطاء في عملية الحصر والتقييم ولكن تم    إلى ، وقد أدت هذه العملية  UNDPو    UNRWAمع بيانات    ضراربيانات حصر األ 

ن تعدد املشاريع وتعدد املمولين لهذه املشاريع  وعدم وجود جسم تنسيقي  أ  إلى ، ويجدر اإلشارة هنا  معالجتها عن طريق اللجان املشتركة

 على الرقابة الداخلية  
ً
 كبيرا

ً
  آليات جسام الرقابة الداخلية التقليدية فقط دون وجود  أرغم محدوديتها واعتمادها على    موحد يشكل عبئا

 25. واملنح املختلفة رقابة الداخلية بما يتناسب مع ظروف التمويل ال   آلياتولهذا يجب تطوير  ، عماراإل  إعادة رقابة داخلية خاصة بعملية  
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 خارجيةالرقابة ال ❖

، ولكن كل منحة لها  اللجنة ل تقوم بعملية الصرف  غزة لن   عمارللرقابة الخارجية على عمل اللجنة الحكومية العليا إل   آلياتل يوجد  

املنحة الكويتية قامت بالتعاقد مع مكتب استشاري كويتي والذي    فإن   2014بعد حرب    ص بها فعلي سبيل املثالا مراقبها الخارجي الخ

الهندسة والتخطيط   بالتعاقد مع مركز  تنفيذ    بغزة   (CEP)بدوره قام  املالية والفنية على جميع خطوات  الرقابة  بعمليات  قام  والذي 

واضحة للرقابة الخارجية يمكن مناقشتها في هذه الورقة   آلياتما بالنسبة للمنح املصرية والقطرية فانه وحتى اللحظة ل يوجد أ، املنحة

 البحثية. 

وقد قامت اللجنة الحكومية العليا بإصدار تقرير مفصل عن األضرار تم اإلعالن عنه بمؤتمر صحفي عقده م. ناجي سرحان وكيل وزارة  

األرقام  العام  شغالاأل  التقرير  هذا  تضمن  وقد  العالقة  ذات  واملؤسسات  الدولية  املؤسسات  من  العديد  مع   
ً
لحقا بمشاركته  وقام  ة 

 .UNDPو UNRWAالدقيقة لحصر األضرار والتي تم التوافق عليها مع  

  إعادة عه على كل جديد في موضوع  تقارير دورية للمجس التشريعي الفلسطيني لطال   بإرسالغزة    عماركما تقوم اللجنة الحكومية العليا إل 

بهذا   قطاع غزة   عماررئيس اللجنة الحكومية العليا إل   . ناجي سرحانم  تماع معساملجلس عقد جلسة ا  بالذكر أنومن الجدير    ، عماراإل 

يتم  اختيار املستفيدين ومناقشة بعض الشكاوى   آليات وتم سؤاله عن العديد من األمور مثل    الخصوص    إعادة موضوع  دراج  إ، كما 

 . 26خر التطورات به آجندة اجتماع الحكومة األسبوعي ملتابعة امللف والوقوف على أعلى  عماراإل 

 

 املساءلة املجتمعية ❖

املوجود لدى    اإللكتروني باستثناء نظام الشكاوى  ها على املستوى الحكومي،  أدواتتبين وجود غياب واضح ملفاهيم املساءلة املجتمعية و 

ليقوم  على مدار األسبوع وتخصيص يوم األربعاء من كل أسبوع    وتخصيص قسم قلم الجمهور لتقديم الشكاوى من خالله  شغالوزارة األ 

ه يوجد تحسن ملحوظ في دور  إل أن،  استفسارات وشكاوى املواطنين جابة على  قسم قلم الجمهور واإل   إلى ن بالنزول  و ن املختص و املوظف

املساءلة املجتمعية فيما يتعلق بخدمات قطاع الحكم املحلي والتي يرتبط جزء منها بعملية    أدوات مؤسسات املجتمع املدني في تطبيق  

 .27عماراإل  إعادة

يتعلق بأنشطة وعمليات    فيمااملساءلة املجتمعية    أدواتو   آلياتوبناًء على ما تقدم فانه من الضرورة إعطاء مساحة أكبر لتفعيل وتطبيق  

 .عماراإل  إعادة
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 التوصيات .8

فقد خلص الباحث عدد من  ه الورقة البحثية  عداد هذإتاريخ    وحتىمنذ انتهاء العدوان    عماراإل   إعادةبعد دراسة جميع املراحل التي مرت بها عملية  

 التالية: الستنتاجات التي يمكنه من خاللها الخروج بالتوصيات 

تفعيل دور املجلس التشريعي بصفته العتبارية والدستورية لسن القوانين والتشريعات وممارسة دوره في عملية املساءلة فيما يتعلق   (1

 . عماراإل  إعادة بعمليات 

 .عمارحشد التمويل وتسريع عملية اإل  أجل ة املصالحة بين طرفي النقسام وتشكيل حكومة توافق معترف بها من اإلسراع في عملي  (2

 لضمان تحسن بيئة النزاهة والشفافية   عمار اإل  إعادةالعمل الجاد على وضع مدونة سلوك للعاملين في مجال  (3

 . عماراإل  إعادةالرقابة الداخلية والخارجية وصياغتها ضمن نظام موحد يضمن مزيد من الشفافية والنزاهة في عملية  آلياتتفعيل  (4

 املعلومات بطريقة سهلة.  إلىبشكل يتيح للجمهور واملؤسسات ذات العالقة الوصول   فصاحاإل  آلياتالعمل على تحسين  (5

 بسهولة ويسر.  عماراإل  إعادةاملعلومات والتقارير الخاصة ب  إلىن الوصول تسهيل سبل وصول الجمهور واملؤسسات ذات العالقة م  (6

 .عماراإل  إعادةو خارجية في أواضحة لضمان عدم تضارب املصالح والحيلولة دون هيمنة جهات داخلية  آليات وضع   (7

  إعادةاملسؤولين في عملية    شخاصأل الجهات وا  مساءلةتمكين مؤسسات املجتمع املدني وجهات الرقابة الخارجية من القيام بدورها في   (8

 .عماراإل 

 ها املختلفة وتفعيل دور لجان املساءلة املجتمعية. أدواتالجتماعية و  ساءلةتوسيع بيئة تطبيق امل  (9

إلنصاف   (10 التمويل  من  مزيد  على  للحصول  واملناصرة  الحشد  وأنشطة  الجهود  من  املزيد  بذل  الدولية  واملنظمات  الدولي  املجتمع  على 

 املتضررين من العدوان. 

 .عمارفي كل مراحل عملية اإل  ساءلةواضحة للشفافية وامل  آليات زيادة مشاركة الجمهور والجهات ذات العالقة وتطوير  (11
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