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٢٠١٥ يونيو عشر، احلادي العدد العمل األهلي ،

��� غزة� قطاع� ع��� اإلسرائي��� العدوان� لبدء� األو��� ال��ظات� منذ�
السا�ع�من�تموز/ يوليو�من�العام�2014،�سا�مت�املنظمات�األ�لية�

بدور�م�م����تقديم�خدما��ا�وإغاثة�النازح�ن����مركز�اإليواء.
وا��روب� األخ��ة� ا��رب� خالل� االحتالل� قوات� اس��داف� ي�ِن� ولم�
السابقة�تلك�املنظمات�عن�القيام�بدور�ا�اتجاه��افة�أبناء�الشعب�
الفلسطي��،�السيما�املتضرر�ن�م��م،�من�تنفيذ�العديد�من�املشار�ع�

اإلغاثية�ع���أرض�الواقع.
ورغم�أن�ا��رب�ال�مجية�ال���ش��ا�ا���ش�اإلسرائي���ع���قطاع�غزة�
،�دمرت�العديد�من�املؤسسات�ال��ية�وامل�شآت�

ً
واستمرت�51�يوما

����القطاع،�إال�أن�املنظمات�
ً

الصناعية�واالقتصادية�ا��دودة�أصال
األ�لية�مجتمعة�ومنفردة�عملت�جا�دة�ع���تنفيذ��افة�ا��طط�

ال���وضع��ا،�مستفيدة�من�دروس�وع���املا���.
ولم�تكن�شبكة�املنظمات�األ�لية�بمعزل�عن�ما�حدث،�حيث�قامت�
بدور�جبار����إبراز�تلك�الدروس�والع���لبعض�املؤسسات�األ�لية�ال���
عملت�ع���إغاثة�النازح�ن�ف��ة�العدوان�ع���قطاع�غزة�من�خالل�
مؤتمرات���فية،�ولقاءات�مع�منظمات�حقوقية�سواء��انت�دولية�

أو�عر�ية�وغ���ذلك.
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و����ذا�السياق�أكد�مدير�مجموعة�ال�يدرولوجي�ن�الفلسطي�ي�ن�
امل�ندس�ر�اض�جن�نه�أنه��ان��ناك�بالتأكيد�دروس�مستفادة��عد�
"نحن�معرضون�للعدوان����أي�وقت� :

ً
العدوان�ع���قطاع�غزة،�قائال

�ان،�و�التا���يجب�علينا�أن�ن�ون�جا�ز�ن�بخططنا�ومشار�عنا�وأية�
س�نار�و�ات�الزمة�للعمل����حاالت�الطوارئ�كما�������غ���ا".

وأو���جن�نه�أنه�جرى�خالل�ف��ة�ا��رب�الت�سيق�مع�املمول�الس�بدال�
،�وذلك�لعدم�قدرتنا�ع���

ً
�عض�املشار�ع�ال����ان�موافق�عل��ا�سابقا

تنفيذ�ا�با��رب،�حيث�تم�اس�بدال�ا�بمشار�ع�تناسب�الوضع�ا��ا���
ف��ة� للنازح�ن� ل��� �500 سعة� بالس�يكية� مياه� خزانات� توز�ع� و�و�
�إ���أن�

ً
ا��رب،�كما�تم�توز�ع�مياه�تم��عبئ��ا�من�مراكز�التحلية،�مش��ا

مجموعة�ال�يدرولوجي�ن�عملت�ع���توف���احتياجات�غذائية�سر�عة�
لألسر�املتضررة�ال���فقدت�منازل�ا.

ن�أن�معوقات�كث��ة�واج�ت�طواقم�ا��موعة�أثناء�عمل�م�تمثلت� و�يَّ
���صعو�ة�الوصول�إ���األسر�املتضررة�أو�النازح�ن�عند�أقار��م،�إال�
أ��م�ومن�خالل�الت�سيق�مع��عض�املؤسسات�العاملة�والقادرة�ع���
التحرك،�مثل�منظمة�"أوكسفام"�و�التعاون�مع�اتحاد���ان�العمل�
الزرا���سا�موا����توف���سلة�غذائية�وكشوف�مش��كة�وذلك�لعدم�

تضارب����األسماء�قدر�اإلم�ان.
وذكر�أن�املش�لة��انت�تكمن����عدم�القدرة�ع���إيجاد�العدد�ال�ا���
من�ا��زانات�لتوز�ع�ا�ع���املتضرر�ن،�حيث��انت�املصا�ع�متوقفة�
عن�العمل��س�ب�ك��ة�القصف�وا��رب�املتواصلة،�ولكن�حاولنا�
�ذه� مثل� ف��ا� يتواجد� ال��� ا��ازن� �عض� أ��اب� مع� الت�سيق�
ا��زانات،�حيث�تم�التغلب�ع���اإلش�الية،�إال�أن�اإلش�الية�الثانية�
تمثلت����توقف�محطات�تحلية�املياه�عن�العمل�لعدم�قدرة�أ��ا��ا�
والعامل�ن�ف��ا�من�الوصول�إل��ا����ظل�ا��رب�املسعورة،�األمر�الذي�
س�ب�قلة����مياه�الشرب�الالزمة�لألسر�النازحة،�حيث�تم�توز�ع�"�

قارورات�مياه"�تم�جل��ا�من�األسواق�من�أجل��غطية�ال��ز.
ولفت�جن�نه�إ���ضرورة�وجود�ت�سيق�مش��ك�ب�ن��افة�املؤسسات�
ال���تنضوي�تحت�لواء�شبكة�املنظمات�األ�لية،�أي�أن�ت�ون��ناك�
غرفة�عمليات�تجمع��افة�القطاعات�من�أجل�س�ولة�الوصول�لتنفيذ�

خطط�الطوارئ��ش�ل�أفضل.
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من�ج�ته�أو���م�سق�العيادات�باإلغاثة�الطبية�ف��ة�ا��رب�أحمد�
الغلبان،�أن�الدروس�املستفادة�من�عملية�إيواء�النازح�ن��انت�كب��ة�
"إنه��ان�من�املالحظ�اكتظاظ�مراكز�اإليواء�بأعداد�كب��ة� :

ً
،�قائال

ً
جدا

�من�النازح�ن،�و�ذه�األعداد��انت�أك���من�قدرة�املراكز�ع���
ً
جدا

�باملعاي���العاملية".
ً
اس�يعا��م�قياسا

وأشار�الغلبان�إ���أن�عدم�وجود�مشاركة�معلوماتية�ب�ن��افة�ا���ات�
����عدم�استفادة�جميع�النازح�ن�

ً
ال���تقدم�املساعدات،��ان�س�با

�ذه� تقديم� يضمن� و�ما� بال�ساوي� املقدمة� املساعدات� �افة� من�
�ع���أ�مية�توف���مساحة��افية�للمرافق�

ً
املساعدات���تاج��ا،�مشددا

�للمعاي���الدولية،�مثل�تخصيص�
ً
ا��تلفة����مراكز�اإليواء�وذلك�طبقا

نقاط�طبية�ثابتة�داخل�املراكز،�وتوف���ما�يلزم�الفرد�من�مياه�للشرب�
�للمعاي���العاملية�وال���تقدر�

ً
واالستحمام�واالستخدامات�األخرى�طبقا

،�إ���جانب�تخصيص�مساحة��افية�
ً
حصة�الفرد�من�املياه�بـ٢٠�ل��ا

للعب�األطفال،�وتوف���وسائل�اتصال�وأماكن�مخصصة�لل�ساء�مع�
مراعاة�العادات�ا��تمعية،�ومتا�عة�برامج�الدعم�النف����و�عليم�

ال�ساء�إضافة�لال�تمام�بوصول�التطعيمات�لألطفال.
وذكر�أن�اإلغاثة�الطبية�استطاعت�خالل�العدوان�اإلسرائي���تقديم�
أفضل�ما�لد��ا�من�خدمات�للمواطن�ن�من�خالل�تضميد�جراح�م�
وتلبية�احتياجا��م�خالل�نزوح�م�من�منازل�م�من�خالل�العيادات�
املتنقلة،�وذلك�بالت�سيق�مع�و�الة�الغوث�الدولية�ووزارة�ال��ة،�

وذلك�بفضل�ج�ود�العامل�ن�واملتطوع�ن����اإلغاثة.
ودعا�الغلبان�إ���ضرورة�ا�تمام�ا���ات�ال���تدير�مراكز�اإليواء�إ���
الستقبال� باألساس� معدة� ل�ست� جميع�ا� اإليواء� مراكز� أن� مراعاة�
النازح�ن�ولك��ا�مدارس�تا�عة�للو�الة�تم�العمل�ع���تكييف�ا�لتصبح�
مناسبة� أخرى� أماكن� تخصيص� ���ن� املؤقت� لإليواء� مناسبة�

الستقبال�م.
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ت�س��� الص��� العمل� ��ان� التحاد� التنفيذي� املدير� أكد� بدوره�
السلطان،�أن�املعيق�األسا����لعمل�طواقم�االتحاد�تتمثل����عدم�
قدرة�وصول�املوظف�ن�ألماكن�عمل�م�وللمواطن�ن�النازح�ن�عن�بيو��م�
�إ���أ��م��سعون�إ���حل��افة�املعيقات�

ً
بأمان�خالل�ف��ة�ا��رب،�مش��ا

ال���واج���م�خالل�ا��رب�وذلك�من�خالل�توف���وسائل�مواصالت�
للمركز�و�غطية�ال��ز�املوجود،�وكذلك�تأم�ن�وصول�املواطن�ن�للمركز�

��دف�توف���الوقت�وا���د،�مع�توف���أماكن�آمنة�ل��ميع.
ع��� االتحاد� �عمل� متقدمة� آليات� �ناك� أن� إ��� السلطان� وأشار�
تنفيذ�ا،�مثل�تدر�ب�العديد�من�فرق�املتطوع�ن�ع���اإلسعافات�
األولية�كخطة�طوارئ�إذا�حصل�حرب�أو�ما�شابه�ذلك،�وذلك�ح���
ت�ون�تلك�الفرق�قادرة�ع���تحمل�الصعاب�والوصول��س�ولة�و�سر�

إلسعاف�املواطن�ن����أماكن�تواجد�م.
وأو���أن�املش�لة�ال����انت��عيق�عمل�فر�ق�الطواقم�الطبية����
عدم�توف���الوقود،�حيث��انت�السيارات��عمل�ع���مدار�22�ساعة�



،�وكذلك�املولدات��انت��عمل�ع���مدار�الساعة،�ولألسف�كنا�
ً
يوميا

�من�الوقود����الساعة،�وا��ميع��علم�أن�الت�لفة�
ً
نحتاج�إ���27�ل��ا

عالية�وال�يوجد�حساب�للمؤسسات�لتغطية�النفقات،�وصعو�ة����
وصول�الطواقم�إ���املصاب�ن،�والنقص�ا��اد����األدو�ة�واملس��ل�ات�

الطبية�وانقطاع�التيار�الك�ر�ا�ي�وز�ادة�اس��الك�الوقود.
وطالب�السلطان��افة�املؤسسات�األ�لية�ال���ل�ا�عالقة�����ذا�ا��ال�
بالت�سيق�خالل�ف��ة�الطوارئ�مع��عض�ا�البعض�من�ج�ة،�ومع�وزارة�
ال��ة�واملؤسسات�ال���تقدم�ا��دمات�ا��انية�كتوز�ع�األدو�ة�أو�
�ع���ا��ميع�

ً
�عادال

ً
الوقود�من�ج�ة�أخرى،�بحيث�ي�ون��ناك�توز�عا

دون�أي�تمي���ب�ن�مركز�وآخر،�ألن��ذا�يؤثر�العمل�و�عيقه.
وشدد�ع���أ�مية�أن�ي�ون��ناك�خطة�طوارئ�مركز�ة�تضم�وزارة�
ال��ة�واملؤسسات�األ�لية�ح���تتفاعل��ش�ل�أك���وتقدم�أفضل�

خدمة�للمواطن�ن.
ن�أن�امل�شآت�ال��ية�التا�عة�لالتحاد�تضررت��ش�ل�كب���كبا��� و�يَّ
امل�شآت�ال��ية����القطاع،�فقد�تضرر��ل�من�مركز�القدس�الص���
وا��تم��� الص��� ا����ية� ومركز� حانون،� ب�ت� ببلدة� وا��تم���
�إ���أن�االتحاد�استفاد�

ً
بالنص��ات،�ومركز�العودة�الص���برفح،�الفتا

من�تجر�ته�السابقة،�حيث�وضع�خطة�طوارئ�جا�زة�أثناء�ال�وارث�
با��زون� يتعلق� ما� وكذلك� امليدان،� ��� العامل�ن� املوظف�ن� لدى�
لتوفر� باإلضافة� ش�ور،� ثالث� عن� تقل� ال� ملدة� لألدو�ة� االس��اتي���
الوقود�الالزم�ل�شغيل�مولدات��ل�مس�شفى،�ولكن��ل��ذا�يحتاج�

إ���موازنات.
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من�جانبه�أكد�د.ياسر�أبو�جامع�املدير�التنفيذي�ل��نامج�غزة�لل��ة�
النفسية،�أن�الفرق�العاملة�بال��نامج�واج�ت�الكث���من�الصعو�ات�
واملعيقات�أثناء�العدوان�وما��عده،�تمثلت����صعو�ة�التنقل��والتواصل�
االتصاالت� شب�ات� انقطاع� �س�ب� ال��نامج� طواقم� مع� واالتصال�
وشب�ات�االن��نت،�و�ذه�إش�الية�غ����سيطة،�و�ذا�أفقدنا�القدرة�
����عض�األحيان�ع���اتخاذ�القرارات،�مع�ا�عدام�مستوى�األمان،�األمر�

الذي�صعب�من�مسؤولية�املؤسسة�تجاه�التعامل�مع�الوضع.
وأشار�أبو�جامع�إ���أن�ال��نامج�وفر�خط��اتف�مجا�ي�خالل�ف��ة�
العدوان،�ولكن�لعدم�وجود�م�ان�آمن����غزة�بما�ف��ا�املقر�نفسه،�لم�
�أن�التحدي�

ً
نتمكن�من�تقديم�ا��دمات�بالش�ل�املطلوب،�مو��ا

األك����ان�لدى�طواقم�ال��نامج�جاء�من�تجار��م�السابقة�ومن�حرص�م�
����ا��رب،�حيث��عاملنا�مع�

ً
ع���التعامل�مع�ا��االت�األك���تضررا

��ايا�ان��ا�ات�حقوق�اإل�سان�و��ايا�العدوان�وأ��اص�معرض�ن�
للصدمات�الثانو�ة،�خاصة�ممن�تر�وا�بيو��م،�ولكن�واج�تنا�عدة�
عقبات����عدم�وصول�الطاقم�إ���ا��ميع��س�ب�عدم�وجود�األمان،�
الطواقم�من�خالل� بأرواح� املغامرة� قدرتنا�ع��� إ���عدم� باإلضافة�
إرسال�م�للميدان�و�التا����عرض�م�ل��طر،�سواء�بتأثر�م�باملشا�د�
أو�بإصاب��م�بالصدمة�الثانو�ة،�و�التا���يتحولون�من�مقدمي�ا��دمة�

إ���متلقي���دمة�العالج.
��عدم�

ً
ونوه�إ���أن�ال��نامج�اتخذ����حر�ي�عام�2012�وعام�2014�قرارا

التدخل�أثناء�العدوان�ألن�النفس�ال�شر�ة�بحاجة�إ���أماكن�آمنة،�
و�التا���ينعكس�ذلك�لتخفيف�اإلصابة�بالصدمة�الثانو�ة�خاصة�ع���
فر�ق�عمل�ال��نامج�أو�طواقم�اإلسعاف�أو�اإلعالمي�ن،�ألن�ا��ميع�
�أن�ال��نامج�

ً
مس��دف�وتحت�العدوان�وال�ل�معرض�للصدمة،�مب�نا

�عمل�ع���إشراف�م����ش�ل�أسبو���لرعاية�مقدمي�ا��دمة،�سواء�
�ان�الطاقم�امليدا�ي�أو�املوظف�ن�إ���جانب�التفر�غ�النف����والتخلص�

من�العواقب�النفسية�ال����عرضوا�ل�ا�خالل�ف��ة�ا��رب.
وأو���أبو�جامع�أن�ال��نامج�وضع�خطط�مستقبلية�لتدر�ب�وتأ�يل�
�

ً
200���ص�قبل�ا��رب،�وال�يزال��عمل�ع���تدر�ب�العديد،�مش��ا

إ���أنه�ح���لو�تم�تدر�ب�2000���ص،�ف�و�غ����ا���و�جب�علينا�
تدر�ب�أك���عدد�ممكن�لتفادي�العقبات����املستقبل،�و�ذا��ع���

بالتدخالت�النفسية�واالجتماعية.
أن� خاصة� جادة� وقفة� إ��� بحاجة� القطاع� أن� جامع� أبو� وأو���
�عض�من�املؤسسات�ال���ل�ست�من�اختصاص�ا�العمل����القضايا�
النفسية�والعامل�ن�ف��ا�غ���مؤ�ل�ن�للعمل�����ذا�ا��ال،�عملت�أثناء�
ف��ة�ا��رب�ع���تأ�يل�النازح�ن����مراكز�اإليواء�وعمل�تفر�غ�نف����
ل�م�دون�حرفية،�و�ذا�بحد�ذاته�يؤثر�ع���متلقي�ا��دمة�النفسية،�
�ع���أنه�ومن�أجل�تقديم�أفضل�خدمة�ل�ؤالء�األ��اص�ف��ة�

ً
مؤكدا

األزمات،�يجب�وضع�ضوابط�وشروط�وآلية�عمل�للتدخل�والعالج،�
و�ذه�الطر�قة�ل�ا�آليات�وا��ة�وتقاليد�ومعاي���مع�من�تجلس؟،�

وم���ومن�ي�ون�ذلك�املقدم�ل��دمة؟.
�ذه�الضوابط�لم�يتم�استخدام�ا�ألسباب�مختلفة�من��عض� وقال:
مقدمي�ا��دمة،�وذلك��س�ب�قلة�األيدي�العاملة�����ذا�ا��ال،�و�ذا�
أدى�إ����عض�التجاوزات�من�قبل��عض�املؤسسات�ال���ال��عمل����
مجال�التأ�يل�النف����للمواطن�ن�أثناء�ف��ة�العدوان�أو�ما�شابه�ذلك،�
األمر�الذي�أدى�إ���وقوع�ضرر�باآلخر�ن�لعدم�تمكن�مقدمي�ا��دمة�

القيام�بامل�ام�ال��يحة�واملطلو�ة�لتقديم�العالج�والدعم�النف���.
وأعرب�أبو�جامع�عن�أمله�أن�تتاح�ل�م�الفرصة����املستقبل�للعمل�
���مجاالت�أك����العمل�ع���تخفيض�البطالة،�وتوف���عمل�للشباب،�
و�س�يل�عملية�البناء�واإلعمار،�وإ�شاء�وحدات�سكنية،�ولألسف�آلية�
�

ً
اإلعمار�غ���مناسبة�تبقي�ا��تمع����حالة�االنتظار�واإلحباط،�موج�ا

رسالة�للمجتمع�الدو���أن�يرتقي��غزة�أل��ا��عا�ي�وال�يوجد�مجال�
�منظمات�ا��تمع�املد�ي�إ���زرع�بذور�

ً
لتحقيق�السالم�املستقب��،�داعيا

األمل����نفوس�أبناء�قطاع�غزة�ح���ي�ون��ناك�فرصة�للسالم.
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Î3Œ ’\ Öà˘’;È\É∆’\ flŸ¯\ 3…Êh ÏË⁄·^
و����ذا�السياق�أكد��مدير�عام�اإلغاثة�الزراعية����قطاع�غزة�ت�س���
مح�سن،�ع���أ�مية�توف���األمن�الغذا�ي�لألسر�الفق��ة����قطاع�غزة،�
�أن�تنفيذ��عض�املشار�ع�من�قبل�منظمات�العمل�األ�����ل�

ً
مو��ا

���مجال�عمل�ا،�مثل�تنفيذ�اإلغاثة�الزراعية�مشروع�الزراعة�ا��ضر�ة�
والذي�تخلله�عملية����يل�لألسر�الفق��ة�وامل�مشة�وال����ع�ش�تحت�
امليدانية�وتقييم�احتياجات� البحث�والز�ارات� الفقر،�وإجراء� خط�
�ٍل�م��ا،�مع�تلق��م�التدر�بات�الالزمة�لتنفيذ�املشار�ع�تحت�إشراف�

ا��معية،�قد��ساعد�م�قدر�اإلم�ان�ع���توف���األمن�الغذا�ي.
املشروع� �ذا� مثل� أن� األ���"،� العمل� لـ"�شرة� مح�سن� وأضاف�
�فق��ة�تمتلك�حظائر�م��لية��ستطيع�استغالل�ا����تر�ية�

ً
�س��دف�أسرا

الداوجن�والطيور،�و�جري�تنفيذ�دورات�تدر��ية�لتمو�ل�املشروع�املدر�
�إ���أن�ا��معية�قامت�ب�سليم�عالجات�طبية�بإشراف�

ً
للدخل،�الفتا

أطباء�بيطر��ن.
للفرد�ا��صول�ع��� الغذا�ي��و�أن�ي�س��� ن�أن�مف�وم�األمن� و�يَّ
الغذاء�الص���والسليم����جميع�الظروف�واألوقات�ملمارسة�ا��ياة�
السليمة�مملوءة�بال��ة�وال�شاط،�و��يأة�الظروف�ال���يمكن����



ظل�ا���ميع�الناس�ضمان�الغذاء�الذي�يحتاجونه�والتمتع�بالتغذية�
ا��يدة�بطر�قة�كر�مة�ومستدامة.

وأشار�مح�سن�إ���أن�األمن�الغذا�ي�يتأثر��عدد�من�العوامل�م��ا،�
ا��دمات� و�عض� العمل،� ع��� وا��صول� الغذائية،� اإلمدادات�
واملياه� واإل��اح،� وال��ة،� التعليم،� مرافق� مثل� األساسية�
النظيفة،�واملسكن�اآلمن،�كما�ُيعت���الفقر�والظلم�االجتما���ونقص�
والعقبات� التغذية،� وسوء� ل��وع� الرئ�سية� األسباب� من� التعليم�

الرئ�سية�أمام�ا��صول�ع���األمن�الغذا�ي.

ÏË¡\Ñá’\ Èî\Ñ¯\ Ït]âŸ;flŸ ÅÁáÁ Ñ]⁄¡¸\ ÎÄ]¡b

وحول�األمن�الغذا�ي����فلسط�ن،�قال�مح�سن�"�عت���فلسط�ن�من�
الناحية�ا��غرافية�منطقة�غنية�إلنتاج�مواد�غذائية�ن�يجة�لطبيعة�
السيا���� للوضع� ن�يجة� ولكن� املعتدل،� ومناخ�ا� ا��صبة� تر���ا�
ع��� ا��ائر� ا��صار� وفرضه� ل�ا،� الص�يو�ي� واالحتالل� لفلسط�ن�
قطاع�غزة�وتدم���القطاع�الزرا����ان�لذلك�األثر�الكب���ع���األوضاع�
االقتصادية�واالجتماعية�والقدرة�ع���توف���املواد�الغذائية�ا��لية�
ت�ناسب�مع�عدد�الس�ان،�و�التا���تراجع�فرص�توف���األمن� وال���
الغذا�ي�بالش�ل�املطلوب،�حيث�أن�ما��س�ته�%80�من�العائالت�

�عتمد�ع���املعونات�ا��ارجية.
األسر� ل�افة� الغذا�ي� األمن� تحقيق� ع��� العمل� أ�مية� ع��� وشدد�
الفق��ة����قطاع�غزة،�وإيجاد�مصدر�دخل�ل�ا،�وا��افظة�ع�����ة�
مياه�ا��زان�ا��و���والب�ئة�من��افة�أنواع�امللوثات�الكيماو�ة�ال���
زادت�وت����ا����اآلونة�األخ��ة،�وإعادة�اإلعمار�من�أجل�ردم�الفجوة�ال���
حدثت�ألن�الكث���من�دونمات�األرا����الزراعية�أصبحت�خارج�نطاق�

اإلنتاج�الزرا��.
ولفت�إ���أن�جمعية�التنمية�الزراعية��عمل�اآلن�ع���تأ�يل�األرا����
الغذا�ي� األمن� توف��� أجل� من� اإلنتاج� مستلزمات� وتوف��� الزراعية�
وتمك�ن�األسر�الفق��ة�من�ا��صول�ع���ما�تقيت�به�أنفس�ا�وذلك�
من�خالل�توف���فرص�إلقامة�مشار�ع�صغ��ة�مدرة�للدخل�مثل�مزارع�
لألبقار�أو�خاليا�للنحل�أو�توف���سالت�غذائية�طازجة�ر�ما�توفر�ا��د�
األد�ى�من�األمن�الغذا�ي�لألسر�الفق��ة�رغم�أن��ذه�التدخالت�غ���

�افية�وال�تل���احتياجات�املواطن�ن.

‡Ê›]¬Á ÏËfiË�â÷ ’\ Èî\Ñ¯\ ‡]“à n÷l
È\É∆’\ flŸ¯\;‹\Å¬›\

د.ن�يل�أبو�شماله�مدير�عام�السياسات�والتخطيط�بوزارة�الزراعة،�
"إن�مديرة�برنامج�األغذية�العاملي�أرتار�ن��وزان�أعلنت����وقت� قال:
األمن� ا�عدام� �عانون� الفلسطي�ية� األرا���� س�ان� ثلث� أن� سابق�
الغذا�ي،�وإن��ذه�ال�سبة�مر��ة�لالزدياد"،�و�ذا�الكالم���يح�
خاصة����ظل�اإلجراءات�اإلسرائيلية�املستمرة�للسيطرة�ع���املوارد�

واملعابر،�وا��صار�املفروض�ع���قطاع�غزة.
"ح���يمكن�ف�م�واقع�األمن�الغذا�ي����فلسط�ن� وأضاف�أبو�شماله:
يجب�ف�م��عر�ف�األمن�الغذا�ي،�فحسب�إعالن�روما�لعام�1999م،�
فإن�مف�وم�األمن�الغذا�ي��ع���أن�تتوفر���ميع�الناس�����ل�األوقات�
اإلم�انية�املادية�واالجتماعية�واالقتصادية�ل��صول�ع���غذاء��اف�
الغذائية� وأفضليا��م� التغذو�ة� احتياجا��م� لتلبية� ومغذ؛� مأمون�

للتمتع�بحياة�موفورة�ال�شاط�وال��ة.
وتا�ع،�إنه�و�ناء�ع����ذا�التعر�ف�فإن�األمن�الغذا�ي�يتحقق�إذا�
Food Avail-)�توفرت�الشروط�األساسية�التالية�و���توف���الغذاء

ability)،�والوصول�إ���الغذاء�(Food Access)،�واستخدام�الغذاء�
توفر� ضرورة� به� ُيقصد� الغذاء� توف��� أن� �

ً
مو��ا �،(Food Use)

مخزون�اس��اتي�ّ��من�السلع�الغذائية�األساسية��ا��بوب�وال��وم�
وا��ضراوات�والفواكه�داخل�الدولة�ملدة�ال�تقل�عن�ستة�أش�ر،�
ومواج�ة� السلع� تلك� من� الس�ان� احتياجات� �غطية� يتم� بحيث�

التغ��ات�واألزمات�السياسية�ال���قد�تحدث.
ولفت�أبو�شماله�إ���أنه�يتم�توف����ذه�السلع��ش�ل�أسا����من�
خالل�دعم�اإلنتاج�ا�����وز�ادة��سبة�االكتفاء�الذا�ي�من�العديد�من�
ا��اصيل�واأل��ار�املثمرة،�األمر�الذي��ع���وصول�ا��تمع���الة�
أقرب�ما�ت�ون�إ���األمن�الغذا�ي،�ولكن����حال��عذر�دعم�وز�ادة�
اإلنتاج�ا�����من��عض�ا��اصيل،�فإنه�يمكن�ال��وء�إ���االست��اد�
الدولة�دون�حدوث� من�ا��ارج�لضمان�توفر�وتدفق�السلع�داخل�

��ز.

;Ì÷¡ ‡ÂÅ⁄i¬Á ƒ]�Œ’\ ‡]“à flŸ;80%=
ÏË’ÂÅ’\ k\Å¡]â∏\

من�ج�ته�قال�املرصد�األورومتوسطي���قوق�اإل�سان،�إن�ا��صار�
اإلسرائي���املشدد�املفروض�ع���قطاع�غزة�منذ�العام�2006،��عت���
مليون� �1.8 لنحو� ا��ما��� العقاب� أش�ال� من� مسبوق� غ��� �

ً
شكال

فلسطي����ع�شون����القطاع�املعزول�عن�العالم�ا��ار������ظل�
أوضاع�إ�سانية�ومع�شية�متد�ورة،�و�ذا�ما�أدى�إ����بوط�حاد����
االقتصاد����غزة�خالل�العقد�األخ��،�األمر�الذي��س�ب����اعتماد�
حوا���%80�من�س�ان�القطاع�ع���املساعدات�الدولية،�إ���جانب�
ذلك،�فقد�تراجع�النمو�االقتصادي�عقب�ال��وم�األخ���ع���القطاع�
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��وا���سبع�سنوات�إ���الوراء.
�ع�شون� الذين� األ��اص� معدل� أن� املرصد،� أعده� تقر�ر� ن� و�يَّ
تحت�خط�الفقر����قطاع�غزة،�أك���بمرت�ن�منه����الضفة�الغر�ية،�
حيث�فقد�أك���من�80,000���ص��عيلون�حوا���نصف�مليون�فرد�
أعمال�م�منذ�عام�2007،�كما�أنه�ون�يجة�ل��صار�اإلسرائي���املفروض�

ع���قطاع�غزة،�وصل�معدل�البطالة�إ���حوا���%42.8����الر�ع�األخ���
من�عام�2014،�و�سب�ت�القيود�اإلسرائيلية�بتوقف�حوا���%90�من�
املشار�ع����القطاع،�فيما��س�ب�ال��وم�اإلسرائي���األخ���ع���غزة�

بالتدم���الك���أو�ا��ز�ي�لـ�936�م�شأة.
وقال�"إنه�ون�يجة�للقيود�ال���تفرض�ا�إسرائيل�ع���قطاع�الصيد،�
فقد�انخفض�متوسط�ال��وة�السمكية�من�3,650�طن،�إ���1,938 
طن،�و�ذا�ما��ع���أن�القيود�اإلسرائيلية�ت�س�ب����خسارة�نحو�47% 
،�إ���جانب�أ��ا�أدت�إ���انخفاض�عدد�

ً
من�ال��وة�السمكية�سنو�ا

الصيادين�امل��ل�ن����قطاع�غزة�من�10,000�إ���3,500�صياد�ح���
العام�2013.

تمتد� عازلة� منطقة� إسرائيل� لفرض� ن�يجة� "إنه� التقر�ر� وأضاف�
�نحو�%35�من�

ً
�عمق�ثالث�مائة�م���داخل�أرا����قطاع�غزة،�مقتطعة

األرا����الزراعية�لدوافع�أمنية،�أعيق�عمل�املزارع�ن،�حيث�أصبح�
االس�ثمار����تلك�املناطق�شبه�مستحيل����ظل�منع�إسرائيل�وصول�م�
ل�ا،�ون�يجة�لذلك�فإن�نحو�%89�من�العائالت����غزة�تواجه�صعو�ات�
�

ً
���توف���احتياجا��ا�األساسية،�فيما�تكبد�القطاع�الزرا���خسائرا

تقدر�بـ�60�مليون�دوالر�خالل�عام�2014،�ن�يجة�القيود�اإلسرائيلية�
ال���تفرض�ا�ع���القطاع�وع���حركة�املزارع�ن.

ووفق�التقر�ر�األورو�ي�فإن�نحو�%70�من�س�ان�قطاع�غزة��عانون�من�
ا�عدام�أو�سوء�األمن�الغذا�ي،�حيث��ان�حوا���%70�م��م��عتمدون�
ع���املساعدات�الغذائية�قبل�ال��وم�اإلسرائي���األخ���صيف�2014،�
لكن��ذه�املساعدات�ما�لب�ت�أن�انخفضت�أو�ا�عدمت��عد�ال��وم�
�دول�

ً
ليصبح�معظم�م�عاجز�ن�عن�توف���االحتياجات�األساسية،�داعيا

االتحاد�األورو�ي�للعمل�ا��اد�ع���إ��اء�ا��صار�اإلسرائي���املستمر�
ع���قطاع�غزة،�وعدم�ال�ساوق�معه،�وعدم�التكيف����ال��امج�ع���
األرض�مع��ذه�ا��الة�الشاذة،�والعمل�ع���إ��اء�االحتالل�اإلسرائي���

�
ً
س�با باعتباره� ا��تلة،� الفلسطي�ية� األرا���� ل�افة� األمد� طو�ل�

�فيما�يتم�من�جرائم�حرب�وعقو�ات�جماعية����قطاع�غزة�و�ا���
ً
رئ�سيا

األرا����الفلسطي�ية�ا��تلة.
وأو����املرصد�األورومتوسطي�السلطة�الفلسطي�ية�بضرورة�تضم�ن�
العام� املد��� إ��� املقدمة� امللفات� ضمن� غزة� قطاع� حصار� ملف�
للمحكمة�ا��نائية�الدولية�ع���اعتبار�أن�ا��صار�جر�مة�حرب�وال�بد�
�ع���ضرورة�العمل�ع���محاسبة�

ً
من�معاقبة�امل�س�ب�ن�فيه،�مشددا

ومحاكمة�املسئول�ن�عن�استمرار�حصار�قطاع�غزة،�وممارسة�العقاب�
فيه،� املدنية� األعيان� وتدم��� املدنی�ن،� الس�ان� وتجو�ع� ا��ما��،�
�ا��تمع�الدو�����ث�

ً
باعتبار��ذه�األفعال�تمثل�جر�مة�حرب،�داعيا

ع��� امللقاة� باملسؤوليات� الضلوع� ع��� اإلسرائي��� االحتالل� قوات�
�الل��اما��ا�بموجب�القوان�ن�الدولية�ذات�

ً
عاتق�ا�كقوة�احتالل،�ووفقا

العالقة.

Îá≈ ƒ]�Õ ∫ Ô\É∆’\ ÏŸÜ^

و���دراسة��عنوان�"األمن�الغذا�ي�املفقود����قطاع�غزة"�أعد�ا�الباحث�
أكرم�أبو�عمرو،�قال�ف��ا�"إن�أزمة�الغذاء����إحدى�األزمات�الك��ى�
ال���تواجه�مناطق�كث��ة�����ذا�العالم�خاصة�املناطق�ال��راو�ة�
وا��افة�أو�املناطق�املتغ��ة�املناخ�ذات�الكمية�املتذبذبة�من�اإلمطار،�
ومناطق�معروفة�بفقر�ا�وعدم�توفر�خطط�فعالة�للتنمية،�و�رجع�
�ذا�الس�ب�إ���عوامل�طبيعية�محضة،�إال�إن�العوامل�السياسية�
تتدخل��ش�ل�كب�������عض�املناطق�لت�س�ب����مش�لة�للغذاء����
�ذه�املناطق�ولو��ش�ل�مؤقت�سرعان�ما�تزول��ذه�األسباب،�ومن�
ب�ن��ذه�املناطق�قطاع�غزة،�حيث�أن�قطاع�غزة�أصبح��عا�ي�من�
مش�لة�كب��ة����الغذاء��س�ب�األوضاع�السياسية�ال���أحاطت�به�
منذ�ف��ة�ل�ست�قص��ة�ن�يجة�ل��صار�اإلسرائي���الطو�ل�والذي�بدء�
�ح���اآلن،�حيث�بدأ�حصارا�لف��ات�

ً
���العام�1994�وما�زال�مستمرا

قص��ة�ومتقطعة�اشتدت�وت��ته��عد�اندالع�انتفاضة�األق���،�ثم�
��عد�االنقسام�الفلسطي���الذي�بدأ�منتصف�

ً
�محكما

ً
بات�حصارا

يونيو�2007. حز�ران/
وأضاف�أبو�عمرو،�"لقد�ألقى��ذا�ا��صار�بظالله�القاتمة�ع���حياة�
الس�ان����قطاع�غزة�خاصة�فيما�يخص�الغذاء�ومدى�توفره�لدرجة�
�لألمن�الغذا�ي����قطاع�

ً
يمكن�القول�ف��ا�ب�ل�قوة�أن��ناك�ا�عداما

غزة،�والذي�ُيقصد�فيه��ل�اإلم�انات�املادية�واالقتصادية�ل�ل�الناس�
ل��صول�ع���القدر�ال�اف�واآلمن�من�الطعام�ليفي�باحتياجا��م�وما�

يفضلونه�من�طعام�يجعل�م��ع�شون�حياة���ية�وسليمة.
وتا�ع،�إذن�ومن�خالل�التعر�ف�باألمن�الغذا�ي،�يت���لنا�أنه�لتحقيق�
األمن�الغذا�ي�ال�بد�من�توفر�عامل�ن�أساسي�ن��ما�توفر�الغذاء����
أو� محلية� وصناعة� زراعة� من� ا����� اإلنتاج� من� البالد� أو� املنطقة�
إم�انية�است��اد�الناقص�منه�من�خارج��ذا�البلد�عن�طر�ق�اتفاقيات�
ال��� املادية� املباشرة،�وتوفر�اإلم�انات� التجارة�ا��رة� أو� اقتصادية�

تمكن�الفرد�وا��تمع�من�ا��صول�ع���الغذاء.
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ُيعا�ي�س�ان�قطاع�غزة�البالغ��عداد�م�

نحو�مليون�وثمانمائة�ألف��سمة،�منذ�

أك���من�ثمان�سنوات،�من�أزمة�استمرار�

حذا� ما� الك�ر�ا�ي،� التيار� انقطاع�

بمنظمات�ا��تمع�املد�ي�للوقوف�أمام�

مسئوليا��ا����إيجاد�حل�ل�ذه�األزمة�من�

خالل�التوجه�نحو�توف���الطاقة�البديلة�

كحل�دائم�ل�ا�والبحث�ع��ا�وتوف���ا.

أن� لوجدنا� حولنا،� فيما� النظر� تم� ولو�

�عتمد� الزالت� ا��وار� دول� من� الكث���

الطاقة� مصادر� ع��� ك��� شبه� �
ً
اعتمادا

غ���املتجددة����توليد�الك�ر�اء،�بالرغم�

املتجددة� الطاقة� استخدام� أن� من�

وال� دائم� �ش�ل� الطبيعة� لنا� توفر�ا�

ن�الك�ر�اء�لعدد� ت�ت��،�السيما�وأ��ا�تؤّمِ

كب���من�الس�ان�دون�ا��اجة�للكث���من�

صديقة� كو��ا� إ��� إضافة� املصار�ف،�

للب�ئة.

ع��� �
ً
لزاما أصبح� املنطلق� �ذا� ومن�

ا��تمع� منظمات� وخاصة� ا��ميع�
تمو�ل� مصادر� عن� البحث� املد�ي،�
سا�م����حل�

ُ
لدعم�وتنفيذ�مشار�ع�ت

أزمة�انقطاع�التيار�الك�ر�ا�ي�املتكررة�

منذ�سنوات�طو�لة،�وذلك�من�خالل�
التوجه�نحو�الطاقة�البديلة��الطاقة�
وال��� وجد،� إن� غ���ا� أو� الشمسية�
�سا�م����دعم�املواطن�ن�غ���القادر�ن�
ع���شراء��ذه�ا��دمة����ظل�تردي�
باإلضافة� االقتصادية،� األوضاع�
إ���تفادي�تلوث�الب�ئة�بما�ي�تج�عن�
�شغيل�آالف�املولدات�الك�ر�ائية�إن�
لم�يكن�مئات�اآلالف،�نا�يك�عن�أ��ا�
تور�د� ألزمة� جو�ري� حل� �عت��� ر�ما�
الك�ر�اء� توليد� ��طة� ا��روقات�
اإلسرائي��� واإلغالق� ا��صار� بفعل�

املشدد.

مواج�ة�األزمة
مجموعة� مدير� أكد� السياق� �ذا� و���
امل�ندس� الفلسطي�ي�ن� ال�يدرولوجي�ن�
ر�اض�جن�نه،�أن�قطاع�غزة�الذي��عا�ي�من�
مشا�ل�جمة�منذ�ما�يز�د�عن�10�سنوات،�
مش�لة� ا��صر� ال� املثال� س�يل� ع��� م��ا�
املياه�وتلو��ا،�ومش�لة�الك�ر�اء�وانقطاع�ا�
املتكرر،�ومش�لة�املعابر�وإغالق�ا�املستمر،�
االحتالل� بفعل� املطبق� ا��صار� ومش�لة�
وعدم�السماح�بإدخال�السوالر��ش�ل�دائم�

و�الكميات�املطلو�ة���طة�توليد�الك�ر�اء،�
تفرض�ع���املسئول�ن�ذات�العالقة�القيام�
ومتجددة� بديلة� طاقة� إليجاد� بدور�م�
لتوف���الك�ر�اء���ميع�س�ان�القطاع�دون�

است�ناء.
الرس��،� املستوى� وع��� "إنه� جن�نه� وقال�
ب�نفيذ� بدأت� رسمية� ج�ات� �ناك� فإن�
ع���بمعا��ة�مياه�الصرف�الص���

ُ
مشار�ع�ت

شرق�خان�يو�س�والزنة�و����س�يال،�حيث�
�ملياه�الصرف�الص���يتم����

ً
يوجد�40�ب��ا

ما�تحتو�ه�من�مياه�عادمة���طات�املعا��ة�
وري� ملعا����ا� البديلة� بالطاقة� �عمل� ال���

�عض�املزروعات���ا.
وأضاف،�إنه�يجري�العمل�اآلن�ع���إعداد�
الناتج� البي��� األثر� ملعرفة� بي�ية� دراسة�
ا��اليا� من� وحدات� تركيب� إم�انية� عن�
شمال� ��� � البديلة"� "الطاقة� الشمسية�
�إ���أن�

ً
القطاع،�للبدء�����ذا�املشروع،�الفتا

جاء� البديلة،� الطاقة� عن� للبحث� التوجه�
�ع���دراسة�املشا�ل�ال���تم�البحث����

ً
بناءا

إم�انية�استخدام�مصادر�الطاقة�املتجددة�
ا��لية�كطاقة�الشمس�ال����عت���من�أغ���
املوارد�املتجددة����القطاع�وال���يتم�تحو�ل�
طاق��ا�من�خالل�مجموعة�من�املنظومات�
إ��� الشمسية� ا��اليا� ألواح� من� امل��ابطة�

طاقة�ك�ر�ائية�مستمرة.
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ع��� �عتمد� القطاع� أن� إ��� جن�نه� وأشار�
مصادر�الوقود�غ���املتجددة�لتلبية�حاجاته�
األساسية�من�الطاقة�ل�سي���جميع�أش�ال�
ا��ياة����القطاع،�ومن�أ�م��ذه�املوارد،�
الغاز�الطبي���أو�غاز�الطبخ�الذي�تناقصت�
الف��ة� ��� للمواطن�ن� املتاحة� كمياته�
األخ��ة�لعدة�أسباب،�أ�م�ا�حالة�ا��صار�
قوات� قبل� من� القطاع� ع��� املفروضة�
من� ذلك� رافق� وما� اإلسرائي��،� االحتالل�
تقليص�لكميات�الوقود�ال���تدخل�القطاع�

من�خالل�املعابر.

كميات� من� كب��� جزء� اس��الك� إن� وتا�ع،�
عملية� ��� للقطاع� الواردة� ا��دودة� الغاز�
العمومية� املركبات� من� العديد� �شغيل�
وا��اصة��عد�تحو�ل�نظام��شغيل�الطاقة�
من�الب��ين�إ���الغاز،�وذلك��س�ب�انخفاض�
�بالب��ين،�أدى�إ���

ً
الت�لفة�لل�شغيل�قياسا

ارتفاع�كب���وم��وظ����أسعار�أسطوانات�
بالش�ل� توفر�ا� عدم� عن� نا�يك� الغاز،�
تزايد� �س�ب� الغزي� السوق� ��� املطلوب�

الطلب�عل��ا.
وأو���جن�نه�أنه�و�الرغم�من�أن�تركيب�
البديلة"� "الطاقة� الشمسية� ا��اليا�
دوالر� آالف� �3 نحو� إ��� تصل� وقد� م�لفة�
للم��ل�الواحد،�إال�أنه�وع���املدى�البعيد�
تركي��ا� �عد� و�مكن� للغاية،� مجدية� ت�ون�
�عن�التيار�الك�ر�ا�ي�املستورد�

ً
االستغناء��ليا

من�إسرائيل�أو�ا��اري�إنتاجه�من�محطة�
التوليد��غزة�أو�الواصل�من�ا��ارة�مصر،�
�أن�الكث���من�دول�العالم�باشرت����

ً
مب�نا

ألواح� ك��كيب� البديلة� الطاقة� استخدام�
وت�يع�ا� للطاقة� مصدر� إليجاد� شمسية�

�أو����دول�أخرى.
ً
لشر�ات�الك�ر�اء�محليا

وأكد�أن�استخدام�الطاقة�البديلة�ل�ست�
عد�الطاقة�

ُ
ل�ا�اثر�سل���أو�أية�أضرار،�أل��ا�ت

الذ�بية�حسب�ما�يطلقون�عل��ا،�ف���آمنة�
الفردي� املستوى� ع��� استخدام�ا� و�مكن�
غزة� لقطاع� بال�سبة� ولكن� وا��ما��،�
ت�لف��ا�عالية،�و�تم�إدخال�ا�من�خارج�غزة،�
ومعابر،� وتوصيل� ��ن� إ��� يحتاج� و�ذا�
ولكن�لألسف�استمرار�إغالق�املعابر�تحول�
دون�توفر��ذه�ا��اليا�الشمسية�بالش�ل�
املطلوب،�ولكن�يوجد��عض�ا��الت��غزة�

.
ً
ت�يع�ا�ولكن�ت�لف��ا�عالية�جدا

انجاز�ونجاح�كب��
وأو���جن�نه�أن�مجموعة�ال�يدرولوجي�ن�
الفلسطي�ي�ن��انت����األو������القطاع�ال���
املسا�مة� شأ��ا� من� مشار�ع� عدة� نفذت�
بصورة�فاعلة����استخدام�الطاقة�البديلة�
م��ا� �عا�ي� ال��� األزمة� مواج�ة� أجل� من�
�ذه� أن� إ��� �

ً
مش��ا الفلسطي��،� الشعب�

،�و�ذه�املشار�ع�
ً
�كب��ا

ً
املشار�ع�القت�نجاحا

خاصة�ال����عتمد�ع���الطاقة�الشمسية�
الذي� غزة� وادي� جسر� إنارة� مشروع� مثل�
ير�ط�وسط�القطاع��شماله�وكذلك�مشروع�
���املياه�ا��وفية،�وال���القت�استحسان�

كب������أوساط�املواطن�ن.
مشار�ع� أر�عة� نفذت� ا��موعة� أن� ن� و�يَّ
الطاقة� استخدام� ع��� جميع�ا� �عتمد�
من� �

ً
كب��ا �

ً
حافزا �انت� حيث� الشمسية،�

أجل�إيجاد�مشار�ع�ذات�أ�مية��عتمد�ع���
الطاقة�البديلة،�ال�دف�م��ا�جميع�ا�التغلب�
املتكرر� الك�ر�ا�ي� التيار� انقطاع� أزمة� ع���
للقطاع� الالزم� الوقود� دخول� ��� وال���
�انت� سواء� الك�ر�ائية� املولدات� ل�شغيل�

��طة�التوليد�أو�للمولدات�الفردية.
ولفت�إ���أن�مجموعة�ال�يدرولوجي�ن�بصدد�
الطاقة� الستخدام� تجر���� مشروع� تنفيذ�
الشمسية�ل���املياه�ا��وفية،�و�ذا�ي�تج�
عنه�توف���الوقت�وا���د�والطاقة����قطاع�
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جنينة:
عن للبحث توجهنا

البديلة الطاقة
بناءًا جاء والمتجددة
عدة دراسات على
ُأجريت لحل مشكلة

التيار انقطاع
وتلوث الكهربائي
القطاع. في البيئة

غزة،�حيث��عا�ي�القطاع�من�انقطاع�التيار�
الك�ر�ا�ي،�ولكن�الطاقة�الشمسية�رخيصة�
و�مكن�االستفادة�م��ا�طوال�ف��ة�ال��ار�أي�
كب��� جزء� وتخز�ن� الشمس،� سطوع� أثناء�
م��ا�ع���بطار�ات�ل�ذا�الغرض�لالستخدام�
�أن�فكرة�املشروع�ترتكز�ع���

ً
اللي��،�مب�نا

تطو�ر�آلية�ل���املياه�ا��وفية����املناطق�
النائية�و�صورة�خاصة�البعيدة�عن�شب�ات�
لتوف��� وذلك� والقطر�ة،� ا��لية� الك�ر�اء�
الت�لفة�وتطو�ر�آليات����صديقة�بالب�ئة�
ال��ستخدم�محر�ات�االح��اق�الداخ���ال���
�عتمد�ع���الوقود�وتطلق�غازات�الكر�ون�
ا��راري� االحتباس� عملية� ��� �سا�م� ال���

العاملي.
وأو���أنه�يتم�تحو�ل�الطاقة�الك�ر�ائية��
يتم� وال��� الشمسية� األلواح� من� املتولدة�
إ��� خاصة� بطار�ة� �12 بواسطة� تخز���ا�
تيار�م��دد�بواسطة�محول�ك�ر�ا�ي�خاص،�
ال�دف�م��ا��و��شر�تقنية�ال���باستخدام�
ذلك� بجانب� أنه� إ��� �

ً
الفتا الطاقة،� تلك�

ا��فف� ��� تمثل� ثا�ي� مشروع� تنفيذ� تم�
اتحاد� تنفيذه� ع��� عمل� والذي� الشم����
منه� ال�دف� وحيث� الزرا��،� العمل� ��ان�
تطو�ر�ج�از�تجفيف�للمزارع�ن�ألنه��عتمد�
ع���الشمس،�أما�املشروع�الثالث�فقد�تمثل�
����عقيم�ال��بة�بالطاقة،�وتم�تنفيذه�من�
قبل�جمعية�اإلغاثة�الزراعية،�و�ان�ال�دف�
�عقيم� مبيدات� استخدام� تقليل� �و� منه�
�واستخدام�الطاقة�بدل�

ً
ال��بة�ا��رمة�دوليا

من�استخدام�املبيدات.
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وشدد�جن�نه�ع���ضرورة�أن�ي�ون��ناك�
الفردي� املستوى� ع��� جدية� دراسة�
واملؤسسا�ي،�وأن�ي�ون�للمجتمع�املد�ي�دور�
���ت�امل�ا���ود��من�أجل��شر�فكرة�الطاقة�
�املؤسسات�ذات�العالقة�إ���

ً
البديلة،�داعيا

التفك���ا��دي����دراسة�و�شر�فكرة��توف���
الطاقة�البديلة�بصورة�أك���فاعلية�من�أجل�
استمرار� �س�ب� القطاع� ��� األزمة� مواج�ة�
بدائل� وإيجاد� الك�ر�ا�ي� التيار� انقطاع�
عاجلة�وسر�عة�لتخفيف�معاناة�املواطن�ن�
الذين��عانون�الكث���جراء�نقص�االحتياجات�

األساسية�وم��ا�الغاز�والوقود.

املسا�مة�����شر�الطاقة

من�ج�ته�أكد�محمد�العل���مدير�شركة�
��� املتجددة� الطاقة� أن� "فيو�شرتك"�
الطبيعية� املوارد� من� املستمدة� الطاقة�
ت�شأ� وال� تنفذ� ال� ال��� أي� تتجدد،� ال���
�إ���أ��ا�آمنة�

ً
ع��ا�مخلفات�ضارة،�مش��ا

وصديقة�للب�ئة،�وال�يوجد�انبعاثات�غاز�ة�
م��ا�مثل�املولدات،�ول�س�ل�ا�صوت�مز���

.
ً
�املولدات،�ولكن�ت�لف��ا�عالية�جدا

�
ً
وأو���العل���أن�قطاع�غزة�يحتاج�مبدئيا

املولدات� البديلة�كبديل�عن� الطاقة� إ���
من� للتخفيف� وذلك� خطرة،� �عت��� ال���
تكرار� أزمة� عن� الناتجة� السلبية� اآلثار�
البيوت� عن� الك�ر�ا�ي� التيار� انقطاع�
البديلة� الطاقة� أن� �

ً
مضيفا والشر�ات،�

�ستخدم�خالل��عرض�ا�للشمس�وفكر��ا�
ل�األشعة�إ��� ،�أي�أ��ا��تحّوِ

ً
�سيطة�جدا

طاقة�ك�ر�ائية�خالل�ف��ة�الصيف،�كما�
أ��ا�تخفف�من�أزمة�الك�ر�اء�الس�ئة�ال���
تضاعفت����اآلونة�األخ��ة�ساعات�القطع�
الك�روضوئية� ا��اليا� تقوم� حيث� ف��ا،�
بتحو�ل�ضوء�الشمس�إ���طاقة�ك�ر�ائية�
مستمرة��ت�ناسب�قيم��ا�مع�شدة�سطوع�

الشمس.

عقبات�وعراقيل

��� املطروحة� ا��لول� �ذه� "إن� وقال:
عن� كبديل� البديلة� الطاقة� الستخدام�
الك�ر�اء،�و���قابلة�لالستخدامات�ا��رار�ة�
ك����ن�املياه،�ولكن�العائق�الوحيد�أمام�
تقدم��ذه�املشار�ع�و�عميم�ا،�يكمن����
أن�االحتالل�يقوم�كعادته�بوضع�العراقيل�
الشمسية� الطاقة� لوحات� دخول� ملنع�
للقطاع،�وكذلك�العائق�املادي��و�الوحيد�
تجاه�توف����ذه�اللوحات،�ولكننا��س���
للمانح�ن� املشار�ع� �ذه� مثل� لتقديم�
دعم� ��� �سا�م� ح��� الداعمة� ول���ات�
أية�توج�ات�للطاقة�البديلة،�وكمسا�مة�
و�ذه� والقروض،� الضمانات� ت�لفة� ���
عد�أف�ار�مطروحة�ع���طاولة�املؤسسات�

ُ
ت

املانحة�لدراس��ا�واملوافقة�عليه.
وأكد�أن�املش�لة��انت����الش�ور�الثالثة�
ح�ن� خاصة� ا��اري،� العام� من� األو���
إدخال� بمنع� االحتالل� سلطات� قامت�
ا��اص،� للقطاع� للطاقة� لوحات� أية�
حيث�أص�نا�بالصدمة�من��ذا�التصرف�
��بت� أل��ا� القانو�ي� وغ��� املنطقي� غ���
البضا�ع�وصادرت�اللوحات�من�ع���مع���
�ا���ات�ا���ومية�

ً
كرم�أبو�سالم،�داعيا

إسرائيل� مع� للتواصل� الدو��� وا��تمع�
ال���دعت�إسرائيل�ملنع� ملعرفة�األسباب�

دخول�تلك�األلواح�الشمسية�للقطاع.
ونوه�العل���إ���أن�السائد����العالم��و�
البديلة،� الطاقة� استخدام� نحو� التوجه�
حيث�من�املعروف�أنه�تم�تنفيذ�مجموعة�
املسا�مة� شأ��ا� من� ال��� املشار�ع� من�
بصورة�فاعلة����استخدام�الطاقة�البديلة�
�لتفعيل�

ً
"الشمسية"،�و�ذا�يدفعنا�جميعا

الشمسية� الطاقة� استخدام� مشار�ع�
لالستفادة�م��ا�من�ناحية،�وملواج�ة�األزمة�

٢٠١٥ يونيو عشر، احلادي العدد العمل األهلي ،

العلمي:
غزة يحتاج مبدئيًا قطاع
عوضًا بديلة طاقة إلى
الخطرة.. المولدات عن
واالحتالل يضع العراقيل
لوحات دخول لمنع

الشمسية. الطاقة

ال���تحدق�بالقطاع�منذ�مدة�من�ناحية�
ي��تب� وما� األزمة� تفاقم� �

ً
مرجعا أخرى،�

عل��ا�من�مشا�ل�أساسية�لالحتالل�الذي�
دخول� و�منع� املعابر،� إغالق� ��� �ستمر�

الكث���من�البضا�ع�والسلع�واملواد�ا��ام�
معدات� أي� وتور�د� للصناعة� الالزمة�
ذات� املشار�ع� تنفيذ� ��� �سا�م� آالت� أو�

الفائدة�للمواطن�ن.
ن�أن�االحتالل��عامل�مع�املواد�الالزمة� و�يَّ
البحري� غزة� ميناء� ��� املشروع� إلنجاز�
ع���أ��ا�مواد�أمنية،�وكذلك�عدم�قدرة�
ع��� األخضر� ا��ط� داخل� من� املوردين�

الوصول�إ���موقع�املشروع����القطاع�.
لأللواح� األو��� السعر� إن� العل��� وقال�
ملشار�ع� بال�سبة� �

ً
جدا مرتفع� الشمسية�

التقليدية،� الطاقة� باستخدام� ال���
�

ً
حيث�بلغ�سعر�األلواح��الشمسية�تقر�با

املشاركة� بضرورة� �
ً
مطالبا دوالر،� �12000

الفاعلة�ملنظمات�ا��تمع�املد�ي����وضع�
رؤ�ة�وطنية�إس��اتيجية�نحو�االستخدام�
األمثل�للطاقة�املتجددة،�مع�املسا�مة����
مق��حات�عملية���لق�إس��اتيجية�قص��ة�
مش�لة� ��ل� املدى� وطو�لة� ومتوسطة�
أزمة�الك�ر�اء،�باإلضافة�إ���الت�سيق�ب�ن�
املطلو�ة� وال�س�يالت� املعنية� املؤسسات�
تقديم�ا� املمكن� وا��وافز� للشر�ات�
��� االنخراط� ع��� املس�ثمر�ن� ل���يع�

مجال�الطاقة�املتجددة.
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طالبت�شبكة�املنظمات�األ�لية�ومنظمات�حقوق�اإل�سان�"ال�يئة�املستقلة���قوق�اإل�سان�"ديوان�املظالم"،�مركز�امل��ان���قوق�اإل�سان�
املركز�الفلسطي�����قوق�اإل�سان،�مؤسسة�الضم�����قوق�اإل�سان"����بيان�وقعوا�عليه،�كتلة�التغي���واإلصالح�ال��ملانية����ا��لس�
ال�شر����التا�عة���ركة�املقاومة�اإلسالمية�حماس،�بال��اجع�الفوري�عن�تطبيق�قانون�ضر�بة�الت�افل�الوط��،�و�معا��ة�أي�آثار�له�بأثر�

رج��،�و�التوقف�عن�سياسة�إصدار��شر�عات�بقوة�األمر�الواقع����غزة�باسم�ا��لس�ال�شر���.
�بالغ�األثر��شرائح�

ً
وأكد�املوقعون�ع���البيان�أن�قانون�فرض�ضر�بة�الت�افل�الوط���يفتقر�إ���م��رات�وا��ة،�بل�أن�تنفيذه�ي��ق�ضررا

�ع���تمتع�م�بحقوق�م�املع��ف���ا����القانون�األسا����الفلسطي���وكذلك�املواثيق�
ً
ا��تمع��افة�وخاصة�الفقراء�م��م،�حيث�أنه�سيؤثر�سلبا

واملعا�دات�الدولية،�خاصة�أن��ذه�الضرائب�قد�فرضت�ع���العديد�من�السلع�األساسية،�مما�يثقل��ا�ل�املواطن�الفلسطي������قطاع�غزة،�
الذي��عا�ي�من�تد�ور�مستو�ات�املع�شة�وتردي�أوضاعه�االقتصادية�واالجتماعية�ن�يجة�أسباب�كث��ة.

وأشاروا�إ���أن�إقدام�كتلة�التغي���واإلصالح�ع���سن��ذا�القانون�وفرض��ذه�الضر�بة��و�خطوة�نحو��عز�ز�االنقسام�الداخ��،�خاصة����ظل�
وجود�ح�ومة�الوفاق�الوط���الفلسطي��،�الفت�ن�إ���أ�مية�إجراء�املشاورات�واملناقشات�ا��تمعية�ال���البد�أن��سبق����العادة�إقدام�ال�يئة�
��ش�ل�خاص�عندما�يتعلق�األمر�بفرض�ضرائب�جديدة�أو�رفع�قيمة�

ً
�محور�ا

ً
ال�شر�عية�ع���إصدار�أي��شر�ع�جديد،�و�أخذ��ذا�األمر��عدا

ضرائب�ع���املواطن�واملس��لك�الفلسطي��.
ودعت�الشبكة�ومنظمات�حقوق�اإل�سان�املوقعة�ع���البيان�الرئ�س�محمود�عباس�بالتوقف�عن�إصدار�قرارات�بقانون����ظل�االنقسام،�
مع�التأكيد�ع���ضرورة�ا�عقاد�ا��لس�ال�شر����ب�امل��ي�ته�من�أجل�ا��روج�من�أزمة�ال�شر����ا��ا���ال���بدأت�منذ�أحداث�االنقسام،�
مؤكدين�ع���موقف�م�الرا���باعتبار�استمرار�إصدار�ال�شر�عات�من�قبل�كتلة�التغي���واإلصالح����غزة�باسم�ا��لس�ال�شر���،�وكذلك�إصدار�
الرئ�س�قرارات�بقانون�ب��ة�عدم�التئام�ا��لس�ال�شر���،����إجراءات�عملية�من�شأ��ا�أن�تقوض�ا��طوات�وا���ود�املبذولة�نحو�بناء�

نظام�قانو�ي�فلسطي���موحد،�وال���سعت�السلطة�الفلسطي�ية�نحو�تحقيقه�منذ�إقام��ا����العام�1994.
�

ً
وأو��وا�أن�ح�ومة�الوفاق�الوط���مطالبة�بضرورة�معا��ة�األزمات�ال����عصف�بقطاع�غزة،�وع���رأس�ا�إيجاد�حل�عادل�ومتفق�عليه�وفقا

للقانون�لقضية�رواتب�املوظف�ن�العامل�ن����قطاع�غزة،�وسرعة�عملية�إدماج�املوظف�ن�وتمك�ن�ا���ومة�من�القيام��عمل�ا.

طالب�ا��لس�الت�سيقي�ملؤسسات�القطاع�ا��اص�وشبكة�املنظمات�األ�لية�ومنظمات�حقوق�اإل�سان�برفع�ا��صار�اإلسرائي���ا��ائر�
املفروض�ع���القطاع�و�إعادة�فتح�املعابر��ش�ل��امل�أمام�األفراد�والبضا�ع����كال�االتجا��ن�و���مقدم��ا�مواد�االعمار�بدون�قيد�أو�شرط،�
و�أن�تتحمل�ح�ومة�التوافق�الوط����امل�مسؤوليا��ا����قطاع�غزة،�وتمكي��ا�من�ذلك�و���مقدمة�ذلك�اال���اب�من��آلية��إعمار�قطاع�غزة�

"رو�رت�س��ي"�وأن�ت�سلم��افة�معابر�القطاع.

٢٠١٥ يونيو عشر، احلادي العدد العمل األهلي ،
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وشددوا����بيان�وقعوا�عليه�ع���أ�مية�ا���اب�األمم�املتحدة�من��ذه�اآللية�ووقف�مشارك��ا�ف��ا،�والعمل�بجدية�ع���رفع�ا��صار�عن�قطاع�
غزة،�وتحو�ل�األموال�ال����ع�د���ا�املانحون����مؤتمر�القا�رة�أكتو�ر�املا����من�أجل�البدء�ا��دي����إعمار�قطاع�غزة�و�عز�ز�صمود�أبناء�
شعبنا،�مطالب�ن��ل�األطراف�الفلسطي�ية�بما�ف��ا�املوردين�واملقاول�ن�وأ��اب�املصا�ع�برفض�اآللية�والقيود�املفروضة�من�قبل�االحتالل�

و�االل��ام�باملوقف�الوط���الرافض�ل�ا.
����ظل�التد�ور�ا��ط���ا��اصل�ع���مختلف�منا���ا��ياة����قطاع�غزة�وعدم�البدء�

ً
�صعبا

ً
وأو��وا�أن�أبناء�الشعب�الفلسطي����ع�ش�واقعا

الفع������إعمار�ما�دمره�االحتالل�اإلسرائي���خالل�عدوانه�ع���قطاع�غزة�الصيف�املا����من�منازل�ومؤسسات�و����تحتية،�و�شر�د�عشرات�
اآلالف�من�أبناء�شعبنا�واستمرار�حالة�ا��صار�ا��ائر�وتداعياته�ا��ط��ة�والقيود�املرفوضة�ال���فرض��ا�آلية�إعمار�قطاع�غزة�أو�ما��س���بآلية�
����إدخال�مواد�البناء�وتلبية�احتياجات�إعادة�اإلعمار�إ���القطاع�ا��اصر�ع���الرغم�من�مرور�ثمانية�

ً
�ذر�عا

ً
"رو�رت�س��ي"�وال���فشلت�فشال

أش�ر�ع���بدء�العمل.
و��ن�ا��لس�الت�سيقي�ملؤسسات�القطاع�ا��اص�وشبكة�املنظمات�األ�لية�ومنظمات�حقوق�اإل�سان����البيان�نفسه،�أن��ذه�اآللية�باتت�
�لالتفاقيات�واملعا�دات�الدولية�وملواقف�

ً
�فظا

ً
�ان��ا�ا

ً
�ع���إعمار�قطاع�غزة�وألي�فرص�لتنمية�القطاع،�كما�أ��ا�تمثل�أيضا

ً
�حقيقيا

ً
ش�ل���ديدا

ُ
ت

األمم�املتحدة�املطالبة�برفع�ا��صار�وفتح�املعابر��ش�ل��امل.

أشادت�شبكة�املنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية�با���ود�الكب��ة�ال���بذل�ا�االتحاد�العام�ل��اليات�الفلسطي�ية����أورو�ا،�و�الت�سيق�مع�الب�ت�
الفلسطي������ب��ی�ا�ألك���من�عام�ن�لرفع�دعوى�قضائية�ضد�ا���ومة�الب��يكية�ملطالب��ا�بمنع�است��اد�البضا�ع�ال���ت�تج����املستوطنات�

املقامة�ع���األرا����الفلسطي�ية�ا��تلة.
فعت�من�قبل�السيد�رمضان�أبو�جزر�"مس����لك�ب��ی�ي�من�أصل�فلسطی��"ضد� وأكدت�الشبكة�ع���أ�مية��ذه�الدعوى�القضائية�ال���رُ
ا���ومة�الب��یكیة�ممثلة�ب�ل�من�(وز�ر�االقتصاد�الب��ی�ي،�وز�ر�املالیة،�رئ�س��يئة�ا��مارك)�ملنع�است��اد�البضا�ع�اإلسرائيلية�املنتجة�

داخل�األرا����الفلسطي�ية�ا��تلة�من�أجل�مواج�ة�ووقف�وتجميد�االس�يطان�الالشر���ع���األرا����الفلسطي�ية�ا��تلة.
واعت��ت�استمرار�ا���ومة�الب��يكية����التعامل�مع��ذه�البضا�ع�واملنتجات،��و�قرار�مؤسف�ي�ناقض�مع�مواقف�االتحاد�األورو�ي�الرافضة�
لالس�يطان،�مرحبة����الوقت�نفسه�باملواقف�الشعبية����ب��ي�ا�واملتضامنة�مع�شعبنا�الفلسطي���وقض�ته�وحقوقه�العادلة،�ومقاطعة�
االحتالل�ع���مختلف�املستو�ات�بما�ف��ا�التجار�ة�واالقتصادية�والثقافية،�مطالبة�ا���ومة�الب��يكية�بمنع�دخول�منتجات�املستوطنات�

املقامة�ع���أرا����فلسطي�ية.
وطالبت�الشبكة�القطاع�ا��اص�الب��ي�ي�و���دول�االتحاد�األورو�ي�و���العالم�أجمع����ب�اس�ثماراته����املستوطنات�وقطع�عالقاته���ا�
�مع�القانون�الدو���وملنظومة�حقوق�اإل�سان،�مؤكدة�ال��ام�ا����النضال�مع�حركة�املقاطعة�و��ب�االس�ثمارات�ع���

ً
ب�ل�األش�ال�ا���اما

مختلف�املستو�ات�الوطنية�والدولية�من�أجل�مقاطعة�االحتالل.
�للعدالة�وحق�شعبنا�الفلسطي������مواج�ة�االحتالل�واالس�يطان.

ً
وأشادت�الشبكة�بالنجاحات�ال���حقق��ا�انتصارا
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من� وعدد� األ�لية� املنظمات� شبكة� حذرت�
مؤسسات�القطاع�ا��اص��وا��امعات��من�
وتد�ور�ا� غزة� قطاع� ��� االوضاع� خطورة�
ع����افة�األصعدة،�ن�يجة�تداعيات�ا��رب�

اإلسرائيلية�األخ��ة�وا��صار�املتواصل.
�جاء�ذلك�خالل�املؤتمر�ال��في�ال���نظمته�
الشبكة�اليوم�بالتعاون�مع�مؤسسات�القطاع�
و�مشاركة� � والبلديات� وا��امعات� ا��اص�
االم�ن�العام�للمساعدات�الشعبية�ال��و�جية�
حول�"�االوضاع����قطاع�غزة"��بقاعة�ال�الل�

االحمر�بقطاع�غزة
شبكة� مدير� أكد� ال��حي�ية� �لمته� و���
املؤتمر� أن� الشوا� أمجد� اال�لية� املنظمات�
مؤسسات� مع� بالتعاون� � جاء� ال��في�
القطاع�ا��اص�وا��امعات��والبلديات،����
ظل�تد�ور�األوضاع�اإل�سانية����قطاع�غزة�

و�ش�ل�م�سارع�وغ���مسبوق،
ملؤسسة� العام� باألم�ن� الشوا� ورحب�
املساعدات�الشعبية�ال��و�جية�ليف�تور�س�
��� ال��و�جية� للمساعدات� � املقيم� واملمثل�
فلسط�ن��ي���اوس�ارسون�وكذلك�بالبلديات�
وا��امعات� ا��اص� القطاع� ومؤسسات�

واالعالمي�ن.
االحتالل� زوارق� قيام� الشوا� واس�نكر�
بالسيطرة�ع���سفينة�مر�ان�السو�دية�ال���
واملسا�مة� غزة� قطاع� ا��� طر�ق�ا� ��� �انت�
���فك�ا��صار�وف���ممارسات�وان��ا�ات�
االحتالل،����ظل�عدم��توفر�املعلومات�عن�
املتضامن�ن�الذين�يحتجز�م�االحتالل�مؤكدا�
لقطاع� يحملو��ا� ال��� الرسالة� أ�مية� ع���

غزة.
بمناسبة� عدنان� خضر� االس��� � الشوا� و�نأ�
انتصاره�ع���ال��ان����اضرابه�االسطوري�

معر�ا�عن�امله����االفراج��عن��افة�االسرى.

ومن�ج�ته�رحب�رئ�س�ال�يئة�االدار�ة�لشبكة�
املنظمات�اال�لية�خليل�أبو�شمالة�بالسيدة�
للمساعدات� العام� االم�ن� تور�س� ليف�
ممثل��ا� ين� والسيدة� ال��و�جية� الشعبية�

ا��امعات� من� �ل� وممث��� غزة� بقطاع�
والبلديات�والقطاع�ا��اص�واالعالمي�ن.

العتداء�� اس�ن�اره� عن� شمالة� أبو� وع���
االحتالل�وسيطرته�ع���سفينة�املتضامن�ن�
مشددا�ع���ان�ا��صار�جر�مة��معرفة�����ل�
املواثيق�والقوان�ن�با��ا�جر�مة�ضد�اال�سانية�
وال�يمكن�ان��سمح�لالحتالل�أن�ي��ر�حصاره�

ا��ائر.
وتال�ابو�شمالة�ورقة�موقف����الذكرى�االو���
صادرة� غزة� قطاع� ع��� االسرائي��� للعدوان�
ا��اص� القطاع� ومؤسسات� البلديات� عن�
اال�لية� املنظمات� وشبكة� وا��امعات�

الفلسطي�ية
��� اال�سانية� االوضاع� تد�ور� ا��� واشار�
قطاع�غزة��ش�ل�م�سارع�وغ���مسبوق�ع���
العدوان� لتداعيات� ن�يجة� األصعدة� �افة�
ا��ائر� االسرائي��� ول��صار� االسرائي���
دخول� ع��� املفروضة� والقيود� واملتواصل�
السيا���� االنقسام� وحالة� البناء،� مواد�
و�خاصة�عدم��سلم�ح�ومة�التوافق�الوط���
مسؤوليا��ا����قطاع�غزة�وتمكي��ا�من�ذلك�
وتداعيات�ذلك�ع���واقع�حياة�اك���من�25 
ألف�أسرة��فقدت�م��ل�ا��ش�ل�دمار�ك���أو�
بليغ،�إضافة�إ���موقف�ا��تمع�الدو���تجاه�

قضية�شعبنا�الفلسطي��.
وحذر�من�خطورة�األوضاع�ال���يمر���ا�شعبنا�
وتأث��اته� قطاعاته� بمختلف� الفلسطي���
ع���واقع�حياة�املواطن�ن�و�خاصة�األطفال�
االحتالل� ان� ع��� مؤكدا� واملسن�ن� وال�ساء�
الس�ب� �و� املستمر� وحصاره� واعتداءاته�
الرئ�����ألزمات�قطاع�غزة�املتواصلة�و�خاصة�
الفقر�والبطالة�وا�عدام�االمن�الغذا�ي�وال���

وصلت�ا���مستو�ات�غ���مسبوقة.
وشدد��ع���ان�استمرار��االنقسام�السيا����
الفلسطي���وحالة�ال��اشق�اإلعالمي�وتبادل�
اال��امات�ب�ن�االطراف�ا��تلفة�وعدم��سلم�
ح�ومة�التوافق�الوط���ملسؤوليا��ا�يضعف�
�ش�ل�كب���قدرة�الفلسطي�ي�ن�ع���الصمود�
مواج�ة� ��� منع��م� أخطر� �ش�ل� و��دد�

االحتالل�وسياساته.
التحرك� عدم� إن� املوقف� ورقة� واعت��ت�
ا��دي�من�قبل�ا��تمع�الدو���ومؤسساته�
رفع� أجل� من� ا��قيقي� للضغط� ا��تلفة�
يمثل� غزة� قطاع� عن� االسرائي��� ا��صار�
االحتالل� ان��ا�ات� تجاه� مقبوال� غ��� صمتا�
الرا�عة� جنيف� والتفاقية� الدو��� للقانون�
وقرارات�مجلس�االمن�الدو���املطالبة�بإ��اء�

معاناة�شعبنا.
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وشددت�مؤسسات�القطاع�ا��اص�والبلديات�
وشبكة�املنظمات�اال�لية�وا��امعات�املوقعة�
إن�استمرار�العمل�بآلية�إعمار�غزة�وال����ش�ل�
مواد� ادخال� ��� شعبنا� ع��� وشروطا� قيودا�
البناء�والرقابة�غ���امل��رة�عل��ا�وعدم�إلغا��ا�
�سا�م��ش�ل�كب�������عميق�األزمة�اال�سانية�
و���بطء�االعمار�و�خاصة�ملن�دمرت�منازل�م�
�ش�ل�ك��،��و�حرم�شعبنا�من�بناء�و�عم���
أمام� الفرص� وفتح� التحتية� بن�ته� مقومات�

تنمية�تخفف�من�الواقع�املتد�ور.
والبلديات� اال�لية� املنظمات� ممثلو� وطالب�
األطراف� � وا��امعات� ا��اص� والقطاع�

الفلسطي�ية�و�خاصة�حرك���فتح�وحماس:
�لتوحيد�

ً
بأن��عمل��ش�ل�اك���جدية�وت�سيقا

الصف�الفلسطي���وإ��اء�االنقسام�وتحقيق�
الوحدة�الوطنية�ووقف�أية�إجراءات�وإصدار�
وتضر� االنقسام� �عزز� �شر�عات� أو� قرارات�
ب�سيجنا�االجتما���وتضعف�صمود�شعبنا�
وتداعيات� االحتالل� سياسات� مواج�ة� ���
شعبنا� بمك�سبات� وتضر� وحصاره� عدوانه�

الفلسطي���الصامد
وشددوا�ع���ضرورة��أن��عمل��ش�ل�حقيقي�
من�اجل��شكيل�ا���ومة�الوطنية�ا��ديدة�
املنصوص� ومسؤوليا��ا� مل�ام�ا� � و�سلم�ا�
عل��ا����اتفا���املصا��ة�"القا�رة�والشاطئ�"�
بمساندة�ودعم�ا��ميع�و���مقدمة�ذلك��ملفي�
االعمار�واملعابر�،�و�ان��عمل��ذه�ا���ومة�
�ش�ل�جدي�من�اجل��عز�ز�عالقا��ا�بقطاعات�
وان� الشراكة� قاعدة� ع��� ا��تلفة� ا��تمع�
�عمل�من�أجل��شكيل��يئة�وطنية�إلعمار�

قطاع�غزة،�تضم�الوزارات�وال�يئات�ا��تصة�
القطاع� ومؤسسات� األ�لية� واملنظمات�
رؤ�ة� ضمن� وا��امعات� والبلديات� ا��اص�

مختلف� �عا��� شمولية� وخطة�
واقع� بتحس�ن� املتعلقة� القضايا�

قطاع�غزة�.
كما�دعوا��ا���ال��اجع�الفوري�عن�
واالممية� الفلسطي�ية� املشاركة�
بآلية� �س��� فيما� اش�ال�ا� ب�ل�
إعمار�قطاع�غزة��والعمل�ا��دي�
العر�ية� األطراف� مختلف� مع�
والدولية�لضمان�رفع�ا��صار�عن�
قطاع�غزة���ش�ل��امل�أمام�حركة�
األفراد�والبضا�ع�بدون�شروط�أو�

قيود�و���كال�االتجا��ن.
و�دوره�تحدث�رئ�س�بلدية�خزاعة�
الوضع� عن� روك� أبو� ��دة�
منطقة� ��� ا��ط��� اال�سا�ي�

خزاعة�ن�يجة�تداعيات�العدوان�االسرائي���
انه�تم� ا��� ��ا�،�مش��ا� والدمار�الذي����ق�
تدم���1120�وحدة�سكنية�واصبح�اك���من�

150�عائله��سكن�الكرفانات.
واو���ابو�روك�ان�%90�من�س�ان�منطقة�
خزاعة�الجئ�ن�باألساس�وشردوا�من�جديد�
الصيف�املا����والكث���م��م��ع�ش�االن����
ا�سانية� �ارثة� من� محذرا� الكرافات،� مخيم�
اال�ا��� صفوف� ب�ن� االمراض� تف���� ومن�

الذين��ع�شون����الكرفانات.
تحمل� بضرورة� ا��ميع� روك� أبو� وطالب�
ما� � تجاه� والقانونية� االخالقية� مسؤولياته�

ا��اد� والعمل� خزاعة� منطقة� ��� يحدث�
لتفادي�املز�د�من�التد�ور.

ملؤسسة� العام� األم�ن� ع��ت� ج���ا� ومن�
املساعدات�الشعبية�ال��و�جية�ليف�تور�س�
ا��صار� فرض� استمرار� من� اس�يا��ا� عن�
استمرار� مؤكدة� القطاع� ع��� اإلسرائي���
ا��مالت�وا���ود�ال���تقوم���ا��املساعدات�
ان�باه�ا��تمع� ال��و�جية����لفت� الشعبية�
ال�ارثية� غزة� قطاع� اوضاع� تجاه� الدو���
قطاع� ش�ان� من� �78% من� اك��� بات� حيث�
اال�سانية� املساعدات� ع��� �عتمدون� غزة�

ا��ارجية.

وقالت�تور�س�ان�رسالة�املساعدات�الشعبية��
ال��و�جية����ان�يزول�االحتالل��وا��صار�عن�
قطاع�غزة،�منو�ة�ان�املساعدات�ال��و�جية�
سوف��ستمر����دعم�قطاع�غزة�والقضية�
املد�ي� ا��تمع� ع��� وال��ك��� الفلسطي�ية�

وتحس�ن�ا��تمعات.
جدا� م�م� املد�ي� ا��تمع� ان� واو��ت�
ع��� ومراقب� كحارس� �عمل� ألنه� وضروري�

الوضع�العام����ا��تمع�الفلسطي��.
وطالبت�ا��تمع�الدو���بضرورة�التحرك�لرفع�
ا��صار�عن�قطاع�غزة�وال�يمكن�استمراره��

ومنع�البضا�ع�واالفراد�من�ا��روج�.
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عن� �،
ً
مؤخرا الفلسطي�ية� األ�لية� املنظمات� شبكة� أعلنت�

إطالق�مشروع��عز�ز�دور�املنظمات�األ�لية����املناصرة�والرقابة�
ع���سيادة�القانون����قطاع�غزة،�وذلك�بالشراكة�مع�برنامج�
برنامج�دعم�سيادة�القانون�والوصول� األمم�املتحدة�اإلنما�ي/

للعدالة.
ممث��� بمشاركة� نظم��ا� �عر�فية� عمل� ورشة� خالل� ذلك� جاء�
��� س�شارك� القطاعات� مختلف� من� أ�لية� منظمة� أر�ع�ن�

فعاليات�وأ�شطة�املشروع�للعام�ا��اري�2015.
"إن�املشروع���دف��ش�ل�أسا����إ���تفعيل�دور�منظمات�العمل� و�دأت�الورشة�ب�لمة�ترحي�ية�من�مدير�الشبكة�أمجد�الشوا�قال�ف��ا:
األ�������تكر�س�سيادة�القانون�والدفاع�عن�حقوق�اإل�سان�وخاصة�الفئات�امل�مشة،�إضافة�إ���تحس�ن�طبيعة�وتأث���اس��اتيجيات�

الضغط�واملناصرة�والرقابة�وا��وار�العام�لدى�املنظمات�األ�لية����القطاع�اتجاه��عز�ز�دور�ا����مجال�سيادة�القانون".
�اع��از�الشبكة�

ً
وأضاف�الشوا�أن��ذا�املشروع��و�شراكة�متجددة�ب�ن�الشبكة�و�رنامج�دعم�سيادة�القانون�والوصول�للعدالة،�مؤكدا

بالشراكة�ال���حققت�الكث���من�االنجازات،�من�بي��ا�حمالت�الضغط�واملناصرة�ال���أنجزت،�وكذلك�رفع�قدرات�العامل�ن����منظمات�
ا��تمع�املد�ي�بقطاع�غزة����مجال�سيادة�القانون�ضمن�القطاعات�ا��تلفة�املس��دفة�من�خالل�تزو�د�املشارك�ن�باملعرفة�وامل�ارات�

الالزمة����مجال�سيادة�القانون.

�
ً
من�ج�ته�ع���نائب�مدير�برنامج�دعم�سيادة�القانون�إبرا�يم�أبو�شمالة�����لمته�عن�اع��ازه�بالشراكة�مع�شبكة�املنظمات�األ�لية،�مؤكدا

�وقلعة�حص�نة�فر�دة�من�نوع�ا��و��ا�تتطلع�إ���الر�ادة�والوطنية�اتجاه�املش�د�الفلسطي�������ل�االتجا�ات.
ً
أ��ا�تمثل�نموذجا

�وأو���أبو�شماله�أن��ذا�املشروع�الذي��س��دف�نخب�وطال�ع�ناشط�ن����املؤسسات�األ�لية،��عمل�الشبكة�من�خالله�ع����عميم�
�إ���أن�ال�دف�األسا����من��ذه�الورشة�أو�غ���ا��و��عز�ز�ا��لول�

ً
املعرفة�وتوعية�ودعم�سيادة�القانون�بال�سبة�للفئات�ال�شة،�منو�ا

السلمية�و�عز�ز�ال�سيج�ا��تم��،�ول�س�التخ���عن�القانون�ألن�ا��دد�األسا����لتطور�ا��تمع��و��سط�سيادة�القانون.

�وواجبات،�السيما�وأن�
ً
وأكد�ع���أنه�ال�يمكن�أن�ي�ون��ناك�إعمار�وال�تنمية�بدون�سيادة�القانون�و�دون�أن��شعر�املواطن�بأن�له�حقوقا

�أن�الفئات�امل�مشة�ت�ون�إما�غ���مدركة���قوق�ا�أو�ال��عرف�ا��لول�القانونية�
ً
سيادة�القانون��و�بمثابة�مقدمة�لإلعمار�والتنمية،�مو��ا

املتاحة�أمام�ا��س�ب�تد�ي�مستوى�الو���القانو�ي�والفقر�وعدم�قدر��ا�ع���إيفاء�ت�اليف�التقا����أو�عدم�ثق��ا�بالقضاء.
"إن�املرحلة�األو���من�املشروع�تبدأ�باختيار�40�منظمة�أ�لية�من� بدور�ا�تناولت�م�سقة�املشروع�فداء�السنوار�مراحل�املشروع،�قائلة: 
القطاعات�ا��تلفة،�حيث�يتم�توز�ع�املشارك�ن�ع���مجموعت�ن،�وتدر���م�حول�عدد�من�املواضيع�امل�مة�ذات�العالقة��سيادة�القانون�
ودور�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي����مراقبة�قطاع�العدالة،�ومن�ثم�سيقوم��ل�مشارك��عرض�وتقديم�املفا�يم�وا����ات�ال���تلقا�ا�خالل�

التدر�ب�للمجموعات�ا��تلفة�ال����عمل�مع�ا".
وأضافت�السنوار،�أما�عن�املرحلة�الثانية�فتت��ص����إعداد�وطباعة�دراسة�تحليلة�عن�اآلثار�االقتصادية�واالجتماعية�والقانونية�امل��تبة�
ع���توقف�عمل�ا��لس�ال�شر����للوصول�إ���العدالة�القانونية�للقطاعات�امل�مشة،�باإلضافة�إ���إصدار�ورقة�موقف�ومناقش��ا�بمؤتمر�
��في�حول�االحتياجات�الفلسطي�ية����القطاعات�ا��تلفة�للدور�الفعال�للمجلس�ال�شر������ماية�حقوق�املواطن�ن�الفلسطي�ي�ن،�
فيما�تتمثل�املرحلة�الثالثة����تنظيم�مؤتمر�حول�القوان�ن�ذات�األولو�ة�ال���يجب�معا����ا�عند�ا�عقاد�ا��لس�ال�شر����تلبية�الحتياجات�
�للمسا�مة�����عز�ز�امللكية�واملساءلة�ا��تمعية�من�خالل�عقد�مجموعات�بؤر�ة�ولقاءات�وورش�عمل�لدعم�املساءلة�

ً
الفئات�األك�����م�شا

ا��تمعية�لنظام�العدالة،�ومن�خالل�إعداد�دليل�حول�مراقبة�نظام�العدالة،�باإلضافة�إ���إصدار�ورقة�حقائق�لتعميم�ا�ع���ا��تمع�
واإلعالم�حول�املسائلة.

ÏË÷·¯\;k]⁄æfi∏\ ;Ñ]e|^
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يتطلع�برنامج�غزة�لل��ة�من�خالل�التعاون�مع�وزارة�الداخلية��غزة�
إ���تطو�ر�العالقة�فيما�بي��ما�لتصل���د�إ�شاء�مع�د�للدراسات�
�ع���لسان�د.ز�اد�عوض�رئ�س�وحدة�

ً
النفسية�وا��تمعية،�مو��ا

ل�ذا� خطة� �ناك� ي�ون� أن� بال��نامج،� وامل�نية� األ�اديمية� ال��امج�
املشروع�لتنفيذه.

وأ���عوض�أن�برنامج�غزة��و�املركز�األول�الذي�يجمع�ب�ن�حقوق�
�وادر� بتأ�يل� و�قوم� النفسية� وال��ة� فلسط�ن� ��� اإل�سان�
الفلسطي��،� للمجتمع� �

ً
حقيقيا �

ً
فخرا �عت��� الذي� األمر� الشرطة،�

�للمشارك�ن�أن�ي�ونوا�قد�حققوا�االستفادة�املرجوة�من��ذه�
ً
متمنيا

�من�التقدم.
ً
الدورة�ومز�دا

و�انت�دائرة�التدر�ب�والبحث�العل���بال��نامج�اختتمت�بالتعاون�
مع�إدارة�املباحث�العامة�بوزارة�الداخلية��غزة،�دورة�تدر��ية��عنوان�
"ال��ة�النفسية�وحقوق�اإل�سان"،�بمشاركة�20��ادر�من�ج�از�
الشرطة�بوزارة�الداخلية،�و�حضور�يوسف�الغزا���القائم�بأعمال�
املدير�العام�بال��نامج،�والعقيد�جمال�الديب�مدير�إدارة�املباحث�
العامة،�واملقدم�ما�ر�ا��ل���مدير�دائرة�الشئون�القانونية،�واملقدم�
محمد�رضوان�مسئول�املباحث�فرع�غزة،�وذلك����قاعة�التدر�ب�

باملقر�الرئ�س�لل��نامج��غزة.

=‡]â›¸\ –ÊŒtÂ ÏËâ fi’\ Ïuë’\= ‡\Êfi¬d ÏËeÁÑÅh ÎÑÂÄ ÿ˜|
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واشتملت�الدورة�ال���استمرت�أر�عة�أيام�وقام�بالتدر�ب�ف��ا�مجموعة�
من�االختصاصي�ن�العامل�ن����ال��نامج،�ع���العديد�من�املواضيع�
امل�مة�م��ا�مقدمة����ال��ة�النفسية�وحقوق�اإل�سان،�والصدمة�
اآلثار�النفسية�للتعذيب،�واالضطرابات�النفسية�الناتجة� النفسية-
عن�الضغط�النف����"القلق�واالكتئاب"،�وكذلك�اإل��اك�الوظيفي،�

والدعم�النف����والرعاية�الذاتية.
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نفذت�جمعية�النجادة�الفلسطي�ية�عدة�ورش�عمل��عنوان�"أثر�ال��ة�البي�ية�ع���
الس�ان�بمحافظة�شمال�قطاع�غزة"،�وذلك����مقر�ا�بمحافظة�الشمال،�حيث�حضر�
�ذه�الورش�العديد�من�ال��صيات�االعتبار�ة�وفئة�الشباب�الذين�أكدوا�ع���ضرورة�
ع��� القضاء� ��� بدور�ا� لتقوم� الدولية� الغوث� و�الة� وإ��� البلديات� إ��� رسائل� إرسال�

البعوض�ومشاركة�األ�ا������كيفية�التخلص�من�املياه�العادمة�بطر�قة�سليمة.
وأكد�الدكتور�عماد�أبو�ا��ديان�أستاذ�علم�االجتماع�ع���ضرورة�تحمل�أفراد�ا��تمع�
بالتعاون�مع�ا���ومة�والبلديات�ومؤسسات�ا��تمع�املد�ي�املسئولية�اتجاه�أنفس�م�

للقضاء�ع���البعوض�املن�شر����محافظة�شمال�القطاع.
من�جانبه�أشاد�الدكتور�ن��ان�عمر�من�جامعة�القدس�املفتوحة�بج�ود�مؤسسات�ا��تمع�
املد�ي����القضاء�ع����ذه�الظا�رة�من�خالل�حمالت�الضغط�واملناصرة�و�مشاركة�
وسائل�اإلعالم�ا��تلفة�لتوعية�ا��تمع�حول�مخاطر�ان�شار�البعوض�وكيفية�التخلص�

من�مس�بات�وجوده�وان�شاره����فصل�الصيف.
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أزمة� وجود� ع��� أ�لية� منظمات� وممثلو� ومحامون� حقوقيون� أكد�
�ش�ل� غزة� وقطاع� عامة،� فلسط�ن� ��� العدالة� قطاع� ��� حقيقية�
األطراف� �افة� لدى� السياسية� اإلرادية� غياب� إ��� �عود� خاص،�
الفلسطي�ية،�وتداعيات�االنقسام،�وخاصة�طر���االنقسام�حرك���

"فتح"�و"حماس".
وأشاروا�إ���أن�قطاع�العدالة�يواجه�العديد�من�التحديات�واملشكالت�
والثغرات�ال������نتاج���موعة�كب��ة�من�العوامل�واألسباب�و���
من� نجاع��ا� عدم� أو� محدودي��ا،� أو� الرقابة� غياب� مسألة� مقدم��ا�
قبل�رأس�ال�رم�السلطة�القضائية�ب�افة�مكنونا��ا،�مشددين�ع���
ضرورة�استقالل�القضاء�كمرتكز�لسيادة�القانون،�ع���اعتبار�أنه�
��ر�األساس�لقضاء�عادل�ي�تصر�أل��اب�ا��قوق�من�الضعفاء�

والفقراء�وامل�مش�ن.
جاء�ذلك�خالل�جلسة�نقاش�نظم�ا�مركز��دف���قوق�اإل�سان�حول�
التحديات�ال���تواجه�قطاع�العدالة�الفلسطي���غزة،��عنوان�"قطاع�
تحديات�وآفاق"،�وذلك�ضمن�فعاليات�مشروع� العدالة�الفلسطي��...
"مبادرة�لتعز�ز�رقابة�ا��تمع�املد�ي�ع���قطاع�العدالة�الفلسطي��"،�
الفلسطي�ية� األرا���� ��� القانون� سيادة� �عز�ز� برنامج� من� بتمو�ل�

.(UNDP-PAPP)���العدالة�واألمن�للشعب�الفلسطي ا��تلة..
يوسف�صا��،�أشاد�ف��ا� و�دأت�ا��لسة�ب�لمة�مدير�مركز��دف�د.
باالنجازات�امل�مة�وامللموسة�ال���حقق�ا�قطاع�العدالة�الفلسطي���
�ع���موقف�

ً
القانون،�مشددا العدالة�وسيادة� ع���صعيد�تحقيق�

القانون،�وك��ر� املركز�الدا���الستقالل�القضاء�كمرتكز�لسيادة�
أساس�لقضاء�عادل�ي�تصر�أل��اب�ا��قوق�من�الضعفاء�والفقراء�

وامل�مش�ن.
من�ج�ته�أكد�نائب�مدير�برنامج��عز�ز�سيادة�القانون����األرا����
الفلسطي�ية�إبرا�يم�أبو�شماله،�ع���وجود�أزمة�حقيقية�ووا��ة����
�ذلك�إ���غياب�اإلرادية�السياسية�

ً
قطاع�العدالة����فلسط�ن،�مرجعا
لدى�مختلف�األطراف�السياسية.

بدوره�أكد�رئ�س�املكتب�الف���وقا����ا��كمة�العليا�املس�شار�أشرف�
نصر�هللا�أن�استقالل�القضاء�املا���واإلداري�ُيعد�من�أك���التحديات�
ال���تواجه�قطاع�العدالة�الفلسطي��،�نا�يك�عن�ضعف�املوازنة�
ا��صصة�للسلطة�القضائية،�وغياب�الب���التحتية�للمحاكم�وعدم�
توفر�أماكن�وقاعات�مناسبة،�والنقص����التطور�التكنولو��،�وغياب�
املعامل�الطبية�الشرعية�واملعمل�ا��نا�ي�الذي�يؤثر�ع���العدالة�

ا��نائية.
صا��� الفلسطي�ي�ن� ا��ام�ن� نقيب� نائب� أستعرض� جانبه،� من�
الدحدوح�مجموعة�من�التحديات�ال���تحول�دون�تحقيق�العدالة،�من�
أ�م�ا�غياب�استقالل�القضاء،�ونقص�عدد�القضاة،�و�طء�إجراءات�
التقا���،�ونقص�تأ�يل��عض�القضاة�واملوظف�ن�اإلدار��ن،�ونقص�
عدد�املوظف�ن�اإلدار��ن،�ونقص�الرقابة�ع���عمل�القضاة�والتفت�ش�
�إ���خطورة�سن�قوان�ن����ظل�حالة�االنقسام��ي�ال�

ً
القضا�ي،�الفتا

يتم�خلق�مراكز�قانونية�تختلف�ب�ن�الضفة�وغزة.
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ي�شط�عشرات�الشبان�ومزارعون�ر�اديون����الدفاع�عن�حقوق�املزارع�ن�
���ا��االت�القانونية�وحماية�حقوق�ال�ساء�الر�فيات�واملزارعات����املناطق�
مسئول�ن� مع� ولقاءات� عمل� وورش� ندوات� سلسلة� خالل� من� امل�مشة،�
وقانوني�ن،�مؤكدين�ع����امش�تدر�ب�نفذه�املركز�العر�ي�للتطو�ر�الزرا��،�
ع���ضرورة�تحقيق�التنمية����القطاع�الزرا��،�والدفاع�عن�حقوق�املزارع�ن�

والفئات�امل�مشة�أمام�صناع�القرار.
"يجب�أن��س�ند�ذلك�إ���مبدأ�التنمية�املب�ية�ع���ا��قوق،�ول�س� وقالوا:

املب�ية�عل�تقديم�املعونات�والعمل�اإلغا�ي.
و�ان�العشرات�من�الشباب�خاضوا�تدر�بات�مختصة���ذا�ا��ال�ضمن�

]â›Ö… H◊ê\Êh ÏâàıŸ flŸ ÎÑÄ]e±
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شرعت�مؤسسة�فارس�العرب�للتنمية�واألعمال�ا����ية�ب�نفيذ�"مشروع�اإلعالمي�ن�
الشباب����فلسط�ن"،�لتنمية�و�عز�ز�قدرات�طلبة�اإلعالم����ا��امعات�الفلسطي�ية�

فر�سا. وذلك�����جامعة�األق���،�بمبادرة�من�مؤسسة�تواصل-
ورحب�الدكتور�ز����عابد�عميد��لية�اإلعالم�بفر�ق�عمل�املؤسسة�و�رنامج�التدر�ب�
الذي���دف�إ���رفع�مستوى�أداء�طلبة��لية�اإلعالم�ع���منح�م�تدر�ب�متخصص�
يتواكب�مع�متطلبات�العصر�����ذا�ا��ال�و�ؤ�ل�م���وض�سوق�العمل�باح��افية�

وم�ارة�عالية.
وأو���عابد�أن��ذا�املشروع�الذي���دف�إ���تواصل�طلبة�غزة�املشارك�ن�فيه�مع�
الطلبة�الذين�تم�تدر���م����الضفة�واألردن�ولبنان�خالل�الف��ة�السابقة،���دف�
�لتنمية�قدرات�طلبة��لية�اإلعالم�ومنح�املتم��ين�فرصة�لتنفيذ�املرحلة�الثانية�

ً
أيضا

من�املشروع.
ُيذكر�أن��ذا�التدر�ب�يأ�ي�ضمن�سلسلة�من�املشار�ع�املستقبلية�ال���س�تم�تنفيذ�ا�
مع�الطلبة�ا��امعي�ن����املستقبل�وذلك��بالت�سيق�والدعم�ال�امل�من�مؤسسة�

تواصل.

مشروع��عنوان�"نحو�شبكة�محلية�لدعم�حقوق�املزار��"،��بتمو�ل�من�
برنامج�املساعدات�الشعبية�ال��و�جية�(NPA)،�حيث�شملت�التدر�بات����
سياق�املرحلة�األو���من�املشروع�مواضيع�م�مة�م��ا،�إعداد�القادة،�تجنيد�
االجتما��،� التواصل� وسائل� واستخدام� وال�ش�يك،� االتصال� األموال،�

وقانون�الزراعة.
حقوق� بحث� ال�شطاء،� ينفذ�ا� ال��� والفعاليات� األ�شطة� واشتملت�
املزارع�ن�العامل�ن�لدى�مالك�األرا����الزراعية،�وأ��اب�املزارع�الذين�
حقوق�م� لتغي�ب� �عرض�م� ومدى� طبيعية،� و�وارث� خسائر� من� �عانون�

القانونية.
كما�ي�شط�شبان�آخرون����بحث�واقع�املرأة�الر�فية�وال�ساء�امل�مشات�
وتلك� واملساندة� للدعم� يحتجن� واللوا�ي� النائية،� املناطق� ��� املقيمات�

العامالت����مجال�الزراعات�ا��يوانية.
و�ان�املركز�العر�ي�للتطو�ر�الزرا���اختتم�دورة�تدر��ية�شارك�ف��ا�عدد�من�
الشباب�ضمن�املرحلة�األو���من�املشروع،�فيما��ستعد�الفتتاح�املرحلة�
الثانية�من�مشروع�"نحو�شبكة�محلية�لدعم�حقوق�املزارع�ن"����قطاع�

غزة.
و����ذا�السياق�قال�م�سق�املشروع�نزار�نصار�إن�مشروع�"نحو�شبكة�
إ���بناء�قدرات�مزارع�ن�ر�ادي�ن� محلية�لدعم�حقوق�املزارع�ن"،���دف�
وتنفيذ�حمالت�توعية��عا���أولو�ات�واحتياجات�املزارع�ن�إ���جانب�تنفيذ�
حمالت�ضغط�ومناصرة،�وتوعية����مجال�حقوق�املزارع�ن�وتنظيم�ورش�

عمل�وفعاليات�لتفعيل�حمالت�دعم�املنتج�الوط��.
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أكد�محامون�ومحاميات�وممثلو�منظمات��سو�ة�ع���حق�
املرأة����التعليم�والضمان�االجتما���وحق�ا����إ�شاء�املشار�ع�
�عن�التمي���واالستغالل�من�

ً
ال���تضمن�ل�ا�حياة�كر�مة��عيدا

بقية�أفراد�ا��تمع.
الكرمل� جمعية� عقد��ا� عمل� ورشة� خالل،� ذلك� جاء�
الدولية� االتفاقيات� ب�ن� املرأة� "حقوق� �عنوان� بالنص��ات�
والقوان�ن�ا��لية"،�شارك�ف��ا�عدد�من�املؤسسات�ا��لية�
بالنص��ات،�باإلضافة�إ���مجموعة�من�الشباب�والفتيات�
القوان�ن� ��� ��ا� املنصوص� ا��قوق� معرفة� ع��� للوقوف�

ا��لية�والدولية.
و�دأت�الورشة�بمداخلة�من�ا��امى�نائل�زقوت�استعرض�
الشأن،� �ذا� ��� ��ا� املنصوص� الفلسطي�ية� القوان�ن� ف��ا�
والزواج�منذ�بدايته�واملشا�ل�ال���يمر���ا�امل��وجون�وحقوق�

�أنواع�وحاالت�الزواج،�وم��ا�الزواج�ال��يح�والزواج�الفاسد�وما�
ً
�ل�م��م����القانون�الفلسطي���املعمول�به����األرا����الفلسطي�ية،�مو��ا

ي��تب�ع����ل�م��ما.
من�جان��ا�تحدثت�ا��امية�بمركز�شئون�املرأة�شا�يناز�عفانة،�عن�القوان�ن�الدولية�ال���تمنح�املرأة�حقوق�ا�املطلو�ة،�كما�وتحدثت�عن�ا��قوق�
السياسية�واالجتماعية�للمرأة�حسب�القانون�الدو��،�مؤكدة�ع���حق�املرأة����التعليم�والضمان�االجتما���وحق�ا����إ�شاء�املشار�ع�ال���تضمن�

�عن�التمي���واالستغالل�من�بقية�ا��تمع.
ً
ل�ا�حياة�كر�مة��عيدا

وأو��ت�أن��ناك�عدد�من�االتفاقيات�الدولية�ال����عطى�حق�للمرأة�دون�تمي����اتفاقية�بيج�ن،�مستعرضة��عض�االتفاقيات�ال����ساوي�املرأة�
بالرجل����ا��قوق�وال���ت�نا���مع�الشر�عة�اإلسالمية�مثل�اتفاقية�سيداو.

من�ج�ته�أكد�رئ�س�جمعية�الكرمل�للثقافة�والتنمية�ا��تمعية�امل�ندس�أيمن�ال�ور�أن�ا��معية����جمعية�خ��ية���دف�إ���تحس�ن�ظروف�
ا��تمع�ا�����داخل�النص��ات��ش�ل�خاص�والقطاع��ش�ل�عام.

ÏË÷·¯\;k]⁄æfi∏\ ;Ñ]e|^

بحثت�جمعية�الوداد�للتأ�يل�ا��تم���سبل�التعاون�وتقديم�ا��دمات�املش��كة�
للشباب�الفلسطي���ب�لية�العودة�ا��امعية�وا��امعات�الفلسطي�ية����قطاع�غزة،�
من�خالل�ز�ارة�نفذ��ا��لية�العودة�ل��معية،�حيث�ثمنت�ا��معية�ع���لسان�القائم�
بأعمال�املدير�التنفيذي�ف��ا�أحمد�صيدم،��ذه�الز�ارة�من�منطلق�أ�مي��ا����تقديم�

األفضل�للشباب�الفلسطي���وخاصة����األمور�القانونية�وحقوق�اإل�سان.
وتحدث�صيدم�عن�دور�الوداد����إبراز�الطاقات�الشبابية�وتنمي��ا�من�خالل�ال��امج�
واأل�شطة�املستمرة�ال���تنفذ�ا�ا��معية�و��دف�بالدرجة�األو���لل��وض�بالقدرات�

الشاّبة�الفلسطي�ية�واس�ثمار�ا����الوصول�بمجتمعنا�نحو�التقدم�واالزد�ار.
رامز�العايدي� و�ان�الوفد�امل�ون�من�د. �شام�املغاري�النائب�األ�ادي������ال�لية،�ود.
��� العامة� العالقات� م�سق� و�بة� السالم� عبد� والسيد� ا��نا�ي،� القانون� أستاذ�
ال�لية،�أث���ع���لسان�املغاري�ع���ما�قدمته�جمعية�الوداد�للتأ�يل�ا��تم���من�
�إ���املز�د�من�التعاون�

ً
أ�شطة�وفعاليات�تخدم�الطلبة�بالشراكة�مع�ال�لية،�داعيا

املتبادل�����ذا�اإلطار.
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أكد�ممثلو�منظمات�أ�لية�وحقوقيون�ع���ضرورة�إشراك��افة�قطاعات�ا��تمع�الفلسطي������إعداد�مسودة�قانون�الضمان�االجتما��،�
و���يع�ا��ميع�بما�ف��م�العامل�ن�خارج�إطار�العمل�الرس���باالنضمام�لصندوق�الضمان�االجتما��،�ا��اري�إعداد�مسودته.

ولفتوا�إ���أ�مية�إشراك�مختلف�القطاعات����النقاشات�الدائرة�حول�مشروع�قانون�الضمان�االجتما���داع�ن�الفر�ق�الوط���إلعداد�
مسودة�القانون�إ���ز�ارة�قطاع�غزة�ملناقشة�مسودة�القانون�وتوحيد�ا���ود�����ذا�الصدد،�مشددين�ع���أ�مية�تفعيل�دور�النقابات�
�مع�تحديد�السقف�األع���

ً
وال��نة�التوج��ية�لالنضمام�إ���صندوق�الضمان�االجتما��،�إضافة�إ���أر�اب�العمل�لي�ون�القانون�شامال

.
ً
للرواتب�التقاعدية�بحيث�ي�ون�سقف�األجر�ا��اضع�للضمان�يحد�من�بروز�مش�لة�الرواتب�التقاعدية�العالية�مستقبال

جاء�ذلك�خالل�جلسة�حوار�ة�نظم��ا�شبكة�املنظمات�األ�لية��عنوان�"ج�ود�املنظمات�األ�لية����إقرار�قانون�الضمان�االجتما��"،�وذلك�
���قاعة�االجتماعات�بالشبكة�بحضور�نخبة�من�ممث���منظمات�العمل�األ����وإعالمي�ن�ومحام�ن.

و�انت�ا��لسة�بدأت�ب�لمة�أمجد�الشوا�مدير�شبكة�املنظمات�األ�لية،�قال�ف��ا�"إن��ذه�ا��لسة�ا��وار�ة�ال���تنظم�ا�الشبكة�تأ�ي�
ضمن�مشروع��عز�ز�الديمقراطية�و�ناء�قدرات�املنظمات�األ�لية،�كما�أن�أ�مي��ا�تكمن�����و��ا�ُعقدت�����ذا�التوقيت�بالذات�الذي�

يجري�فيه�ا��ديث�عن�إعداد�مسودة�لقانون�الضمان�االجتما���والذي�يتعلق�بحقوق�قطاعات�واسعة�من�ا��تمع�الفلسطي��".
وأو���الشوا�أن�الشبكة��عطي�أولو�ة���قوق�الفئات�الفق��ة�وامل�مشة،�من�منطلق�ضرورة�إنصاف�ا�بقوان�ن�تحقق�العدالة�االجتماعية،�
�ع���موقف�الشبكة�الثابت�اتجاه�عدم�إصدار�أية�قوان�ن�أو�قرارات����ظل�االنقسام،�وضرورة�العمل�املش��ك�من�خالل�

ً
مشددا

الدارسات�واألبحاث�ا��تلفة�ال����سلط�الضوء�ع���مجمل�السياسات�االقتصادية�واالجتماعية�وتبعا��ا�ع���ا��ياة�اليومية�للمواطن�
الفلسطي��.

و���مداخلته�استعرض�مدير�مركز�السياسات�االجتماعية�واالقتصادية�"املرصد"�إياد�الر�ا���ا��وانب�األساسية�املتعلقة��عملية�إصدار�
قانون�الضمان�االجتما���للعامل�ن����القطاعات�غ���ا���ومية�ومدى�حاجته�إ���نقاش�موسع�ومعمق�ب�ن��افة��األطراف�ا��تلفة�قبل�
�من�أ�م�أوجه�ا��ماية�االجتماعية،�باإلضافة�إ���دوره�االقتصادي�

ً
�ع���أن�أ�مية�الضمان�االجتما���تكمن�����ونه�واحدا

ً
إقراره،�مؤكدا

التنموي،�حيث��عت���الضمان�أحد�آليات�صمود�املواطن�ن�وحماية�لكرام��م����سن�الشيخوخة�وال��ز�والبطالة�واملرض�وإصابات�
العمل.

وشدد�الر�ا���ع���أ�مية�أن�يأخذ�املشرعون�والفاعلون�بالعديد�من�القضايا�امل�مة��ع�ن�االعتبار�عند�إقرار�القانون،�السيما��سب�
االش��ا�ات�واالس�ثمارات،�ونظام�االنتفاع،�ودور�السلطة�الفلسطي�ية،�وتوسيع�شمولية�القانون،�وضبط�قيمة�الراتب�التقاعدي�وسن�

التقاعد�املق��ح�"التقاعد�املبكر�والنفقات�اإلدار�ة�ملؤسسة�الضمان".
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وذكر�أن�املسودة�األولية�من�مشروع�الضمان�االجتما���أشارت�إ���أن��سبة�االش��ا�ات�الش�ر�ة�يجب�أن�ت�ون�ع���النحو�التا���"�و�أن�
يؤدي�صاحب�العمل�ما��س�ته�%10�من�أجر�املؤمن�عل��ن�واقتطاع�ما��س�ته�%8�من�أجر�العامل�املؤمن�عليه،�مو��ا�أن�املرصد�يرى�

أن�ال�سبة�املق��حة�ل�ست�عادلة�وذلك�مقارنة�مع�التجر�ة�األردنية�السياق�األقرب�للواقع�الفلسطي��.
وفيما�يتعلق�بالدور�ا���ومي،�أكد�الر�ا���ع���ضرورة�أن�ت�ون�ا���ومة����الضامن�ألموال�الضمان�االجتما��،�و�ذا�ما�سيمنح�الناس�
"إنه�باإلشارة�إ���املادة�43�ا��اصة�باملوارد�املالية�للضمان�االجتما���كمسودة�القانون،�ال�تلزم�ا���ومة�كما���� :

ً
ثقة�أع���بالنظام،�قائال

اآلن�لتقديم�مسا�مة�جدية�لصندوق�الضمان�االجتما��،�وإنما��تورد�مسا�مة�ا���ومة�لتغطية�أي���ز�لدى�املؤسسة��ش�ل��بات�أو�
قروض".

ونوه�إ���ضرورة�أن�يتضمن�القانون�ضوابط�وا��ة�ل��د�من��عارض�املصا���الذي�قد�ي�شأ�ب�ن�العضو�ة����مجلس�إدارة�مؤسسة�
�عدة�اق��احات�يرا�ا�املرصد�أساسية،�مثل�ضرورة��شكيل�محافظ�اس�ثمار�ة�الس�ثمار�

ً
الضمان�و��ن�اس�ثمارا��ا�املستقبلية،�مستعرضا

أموال�الضمان،�و�و�أقرب�لش�ل�جديد�من�ا����صة�ملؤسسة�الضمان�االجتما���املنوي�تأس�س�ا،�مع�إبقاء�األعباء�اإلدار�ة�واملالية�
�ع���ضرورة�تحديد�سن�

ً
سواء�من�ناحية�ا��باية�أو�التقا����أو�اإلشراف�امل���وإصابات�العمل�ع����ا�ل�مؤسسة�الضمان،�مؤكدا

التقاعد�املبكر�بوضوح،�وتجنب�وضع�حوافز����ع�عليه،�ور�طه�ضمن�إطار�امل�ن�ا��طرة.
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الزراعية)� (اإلغاثة� الزراعية� التنمية� جمعية� وزعت�
مدخالت�زراعية�وأشتال�خضروات�لـ100�مزارع����
املزارع� "من� مشروع� ضمن� وذلك� الب��،� دير� مدينة�
Japan-)�الفق���لألسرة�الفق��ة"�املمول�من�مؤسسة

.PARCIC�بالشراكة�مع�مؤسسة�(platform
وقالت�اإلغاثة�ع���لسان�مديرة�دائرة�ال��امج�واملشار�ع�
���اإلغاثة�الزراعية�ن���الشر�ف�"إن�املشروع���دف�
إ���املساعدة����تحقيق�األمن�الغذا�ي�وتحس�ن�سبل�
الع�ش،�وإعادة�دورة�إنتاج�املزروعات�واملسا�مة����
والس�ان� للمزارع�ن� االقتصادية� األوضاع� تحس�ن�
،�باإلضافة�لتوف���فرص�عمل�لعدد�من�

ً
األك���فقرا

العمال".
ولفتت�الشر�ف�إ���أن�املشروع�يأ�ي�ضمن�ا���ود�
الذي�تبذل�ا�اإلغاثة�الزراعية�����عز�ز�القطاع�الزرا��،�
خاصة�وأن�املشروع�يقوم�ع���فكرة�تحس�ن�سبل�ع�ش�
نة�أن� املزارع�ن�واألسر�الفق��ة����املناطق�الر�فية،�مبيَّ
الرقعة� مساحات� ع��� ا��فاظ� ��� �ساعد� املشروع�
ا��ضار،� محاصيل� زراعة� ��� واالستمرار� الزراعية�
للمسا�مة����تحقيق�األمن�الغذا�ي�وتحس�ن�الوضع�
االقتصادي�للمزارع�ن�وسد�احتياجات�األسر�الفق��ة�
وتوف���السلع����األسواق�ا��لية�و�التا���املساعدة�

ع���استقرار�سوق�ا��ضار.
أما�عن�املدخالت�ال����عمل�املشروع�ع���تحقيق�ا�

�
ً
أو���م�سق�املشروع�إبرا�يم�النجار،�أن�املشروع�بفكرته�ومضمونه��عت���نموذجا

����قطاع�غزة،�حيث�يتمثل�
ً
�واجتماعيا

ً
�إلعادة�التوازن�للقطاع�الزرا���اقتصاديا

ً
جيدا

���شق�ن،�األول�إعادة�دورات�اإلنتاج�لعدد�200�دونم�من�زراعات�ا��قول�املفتوحة�
بمدخالت� املزارع�ن� دعم� خالل� من� وذلك� ا��ضار،� ��اصيل� ا��مية� والبيوت�
�ملعاي���محددة،�

ً
ومستلزمات�إنتاج،�استفاد�م��ا�100�مزارع�ومزارعة�تم�اختيار�م�وفقا

والثا�ي�يتمثل����مساعدة�500�أسرة�فق��ة�وسد�احتياجا��م�ومستلزما��ا�الغذائية�،�
�وملدة�ثالث�ش�ور.

ً
�سلة�خضار�مرة�أسبوعيا

وتم�خالل�املشروع�تفعيل�املشاركة�ا��تمعية�بمشاركة�مؤسسات�و��ان�محلية�
فرعية� مواقع� ��ان� �شكيل� خالل� من� املشروع� �شاطات� تنفيذ� ��� ر�في� وشباب�
للمشاركة����عملية�التخطيط�والرقابة�والتقييم�ومتا�عة�تنفيذ�ال�شاطات�ا��تلفة�

للمشروع.
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غزة – فلسطني
عبد العزيز (عايدية) عمر بن شارع

الدين القسام عز شارع املتفرع من
األول الطابق – النفار عمارة

(00972) 08 2847518 تليفون:
(00972) 08 2835889 فاكس:

pngoportal.org

pngoportal

pngo@palnet.com
pngoportal@gmail.com

pngoGaza

user/pngoportal1

الفلسطينية األهلية املنظمات عن موقف شبكة ال تعبر بالضرورة النشرة هذه في الواردة اآلراء
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