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اإلمام أحمد من حديث مسممة بن مخمد  ،عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  ،قال:

.

صدق رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

ب

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

لجنة المناقشة و الحكم
د.م .نادر جواد ربيع النمرة مشرفا ورئيساً
أ.د .فريد صبح القيق مشرفا ثانيا
أ.د .عبد الكريم حسن محسن مناقشا داخميا
أ.د.م .أسامة إبراىيم بدوى مناقشا خارجيا
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إىداء
يا مف أحمؿ اسمؾ بكؿ فخر يا مف أفتقدؾ  ،يا مف يرتعش قمبي لذكرؾ يا مف
أكدعتني هلل أىديؾ ىذا البحث أبي(..رحمؾ اهلل تعالى كأسكنؾ فسيح جناتو)...
إلى مبلكي في الحياة  ...إلى معنى الحب كالى معنى الحناف كالتفاني  ...إلى بسمة
الحياة كسر الكجكد إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي كحنانيا بمسـ جراحي إلى أغمى
الحبايب أمى( ...أمد اهلل في عمرىا عمى عمؿ صالح كأعطاىا كؿ ماتتمناه)....
إلى شريكة الدرب كالى ربيبات القمب ...إلى زكجتى كابنتى أغمى ما أمتمؾ فى ىذه
الحياه ...جكدل كجكانا...
إلى االعزاء عمى قمبى...أحبتى...إخكتى كأخكاتى...
إلى كؿ مف شاركنى رحمتى فى الحياه كعمؿ عمى طريؽ نجاحى...إلى أىمى
كأحبتى...
أىدى ىذا البحث
ـ.صبحى "محمد رشيد" النمره
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شكر وتقدير
ِ
الميم ال ِع ْمم لَ َنا إِالَّ ما عمَّمتََنا إِ َّن َك أ َ ِ
يم
َ َ ْ
يم ا ْل َحك ُ
َنت ا ْل َعم ُ
َ
(القرآن الكريم-سورة البقرة)
كص ِّؿ الميـ عمى خاتـ
الحمد هلل ذم المف كالفضؿ كاإلحساف  ،حمدان يميؽ بجبللو كعظمتوَ ،
الرسؿ  ،مف ال نبي بعده  ،صبلةن تقضي لنا بيا الحاجات  ،كترفعنا بيا أعمى الدرجات  ،ك
تبمّغنا بيا أقصى الغايات مف جميع الخيرات  ،في الحياة كبعد الممات .

كهلل الشكر أكالن كأخي انر ،عمى حسف تكفيقو  ،ككريـ عكنو ،كعمى ما مف كفتح بو عمي مف إنجاز

الديف كريميف شقّا
يسر العسير ،كذلّؿ الصعب ،كعمى تفضُّمو عمي بك َ
ليذه األطركحة  ،بعد أف ّ
لي طريؽ العمـ  ،ككانا خير سند لي طيمة حياتي الدراسية مف تشجيع كدعاء كصبر كعطاء
كالدم العزيز رحمو اهلل تعالى ككالدتى ذات القمب الحنكف التي دعمتني بدعكاتيا الصادقة ك

خفّفت عني الجيد كالتعب أطاؿ اهلل بقائيا كأمد في عمرىما عمى عمؿ صالح كأعطاىا كؿ
ماتتمناه كالميـ أرزقنى حسف برىا .
ِ
يف بعظيـ الفضؿ كالشكر كالعرفاف بعد اهلل سبحانو كتعالى في إنجاز ىذا البحث كاخراجو
كما أَد ُ
بالصكرة المرجكة ؛ إلى المشرفيف عمى ىذه الرسالة االخ ك الصديؽ ك المعمـ الدكتكر نادر النمرة
(أبك أنس) كاالخ الصديؽ المخمص دائما دكتكر فريد القيؽ (أبك باسؿ).

كما أتكجو بالشكر لكؿ مف ساعد فى تطكير أفكار ىذه الدراسة كتنقيحيا كابداء االراء فييا ك
عمى رأسيـ الدكتكر العزيز يكسؼ المنسى (أبك االمير) ك الدكتكر الحبيب الفاضؿ عبد الكريـ

محسف (أبك محمد) االساتذة بقسـ اليندسة المعمارية بالجامعة االسبلمية ،كالدكتكر الفاضؿ
أسامة بدكل (أبك ضياء) االستاذ بجامعة برليف التقنية.

كما أشكر التعاكف الحثيث لكؿ مف ساىـ ك سيؿ كساعد فى الكصكؿ لممعمكمات كجمعيا لتخرج

الرسالة بصكرتيا الحالية مف أصدقاء كأحباء كأىؿ كلكؿ مف لو فضؿ.

كختامان أساؿ اهلل العمي القدير أف يككف ىذا العمؿ خالصان لكجو  ،كأف يجعمو عممان نافعان ،كيسيّؿ
لي بو طريقان إلى الجنة.

ه
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التعريف بالباحث
 االسـ :صبحى محمد رشيد صبحى النمرة
 مكاف كتاريخ الميبلد:غزة ،فمسطيف ،أكتكبر 1975ـ.
 حصؿ عمى الثانكية العامة مف مدرسة الكرمؿ الثانكية لمبيبف عاـ .1993
 حصؿ عمى بكالكريكس اليندسة المعمارية مف كمية اليندسة بالجامعة االسبلمية .2000
 يعمؿ ميندسا معماريا فى قسـ التصميـ التابع لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف
(االكنركا)-قطاع غزة.

 شارؾ فى تصميـ العديد مف المبانى ك العمارات السكنية الخاصة.
 شارؾ فى تصميـ العديد مف المراكز الصحية التابعة لؤلكنركا.
 شارؾ فى تصميـ العديد مف المدارس التعميمية التابعة لؤلكنركا.
 شارؾ فى تصميـ العديد مف المبانى العامة الخاصة باالكنركا فى قطاع غزة كالقدس.
 حاصؿ عمى العديد مف الدكرات التدريبية فى ادارة المشاريع.
 حاصؿ عمى العديد مف الدكرات التدريبية فى القيادة ك االشراؼ.
 حاصؿ عمى العديد مف الدكرات التدريبية فى كتابة التقارير بالمغة االنجميزية.
 حاصؿ عمى شيادة دكرة تدريبية فى اليندسة البيئية مف عماف.
 حاصؿ عمى شيادة دكرة تدريبية مف جامعة الباكىاكس فى ألمانيا فى اليندسة المعمارية.
 شارؾ فى العديد مف مناقشات التصميـ لدفعات مختمفة مف أقساـ اليندسة العمارية

و
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ممخص البحث
لقػػد عػػانى شػػعبنا الفمسػػطينى عمػػى أرضػػو كعمػػى مػػدار فت ػرات زمنيػػة متعاقبػػة مػػف إحػػتبلؿ متعاقػػب
يأتى الكاحد كيعقبو أخر ،ك كاف أخرىا االحػتبلؿ االسػرائيمى البغػيض ك الػذل مػا يػزاؿ يجػثـ عمػى

صدكر الشعب الفمسطينى ك يسمب أرضػو ك يشػتت شػعبو ،كلقػد كػاف لقطػاع غػزة حػظ عظػيـ مػف
ىذه المعاناة  ،فما يكاد ييدأ قطػاع غػزة مػف اإلسػتيدافات كالعمميػات العسػكرية حتػى تػأتى حػركب

أخرل تأكؿ االخضر ك اليابس .

كمف ىنا كاف لزاما عمى الباحث أف يبحث عف الكيفية التى يستطيع مف خبلليا العمؿ عمى زيادة
صمكد الشعب الفمسطينى ك محاكلة التخفيؼ عنو ،حيث تناقش ىػذه الد ارسػة إعػادة االعمػار بعػد

الحركب كالككارث الكاجب إتباعيا فػي فمسػطيف عامػة كفػى قطػاع غػزة خاصػة كالػدكر الػذل تمعبػو
االكنركا فى إعادة االعمار كبخاصة فى قطاع االسكاف ،لما ليا مف أىميػة خاصػة عمػى الصػعيد

ػرض المفػػاىيـ النظريػػة إلعػػادة االعمػػار كتقييميػػا
الػػكطني كاإلنسػػاني فػػي الكقػػت الحاضػػر،حيث تعػ ُ
مػف أجػؿ الخػػركج باسػتراتيجية متكاممػػة إلعػادة االعمػػار فػى قطػػاع غػزة ك تفعيػػؿ دكر االكنػركا فػػى
مجاؿ إعادة االعمار.

كقػػد إرتكػػزت ىػػذه الد ارسػػة فػػي منيجيتيػػا بشػػكؿ رئيسػػي عمػػى المػػنيي الكصػػفي التحميمػػي لمكصػػكؿ

إلى ىػذه اإلسػتراتيجيات ،كمػا تػـ تقيػيـ بعػض المشػاريع التػى قامػت بيػا االكنػركا فػى عمميػة إعػادة

اإلعمار مػف خػبلؿ بعػض مشػاريع االسػكاف الرئيسػية كمػا تػـ تنػاكؿ الخطػط التػى إتبعتيػا االكنػركا
خاصة بعد الحركب االخيرة حرب  2008كحرب 2012ك الدكر الذل قامت بو مف أجؿ التخيؼ
عف الناس بعد الحركب ( .كتبت ىذه الدراسة قبؿ حرب .)2014

كق ػػد خمص ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى مجمكع ػػة م ػػف النت ػػائي كالتكص ػػيات كالت ػػي مثم ػػت أرض ػػية إلع ػػداد
اس ػػتراتيجية إلع ػػادة االعم ػػار ف ػػى مج ػػاؿ االس ػػكاف ،حي ػػث تم ػػت االس ػػتفادة م ػػف التج ػػارب الس ػػابقة
كتقييميػ ػػا ،كذلػ ػػؾ مػ ػػف أجػ ػػؿ تجنػ ػػب األخطػ ػػاء السػ ػػابقة كتعزيػ ػػز الص ػ ػكاب ك العمػ ػػؿ عمػ ػػى كضػ ػػع
إستراتيجيات خاصة يمكـ مف خبلليا تفعيؿ دكر االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار بناء عمى ىذه

التكصيات المستخمصة.
الـباحث
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Abstract
The Palestinian people have been suffered at their land from a
successive periods of occupation cascaded; comes one and followed
by another; recently; the final Occupation for the Palestinian lands
is the Israeli occupation; which still perched on the release of the
Palestinian people; robs their homes and their lands.
Gaza Strip has a large share of this suffering because the
continuous military wars from Israeli army that leaves a lot of
suffering for the Palestinian people and their lands.
hence; it was incumbent on the researcher to examine what the
ways which work to increase the steadfastness of the Palestinian
people; and how to mitigate this suffering.
This study discusses the reconstruction after the wars and disasters
that should followed in Palestine in general and in Gaza strip
particular; and what role of UNRWA that must to play it in the
reconstruction especially in the housing sector.
this has great important on the national and humanitarian level at
the present time; where the theoretical concepts for reconstruction
was presented and evaluated in order to get out an integrated
strategy for reconstruction in the Gaza Strip and activating the role
of UNRWA in the field of reconstruction.
This study was mainly based on the methodology on the descriptive
analytical method to gain access to these strategies; as were also
evaluated some of the Housing projects executed out by UNRWA in
the reconstruction process; as were also evaluated the plans that
adopted by the UNRWA especially after the recent war wars in 2008
and the War of 2012; and the played role by UNRWA in reducing
the suffering of Palestinian people after the wars.(This study was
wrote before the 2014 war ).
This study concluded to set of findings and recommendations;
which represented the ground to prepare a strategy for
reconstruction in the field of housing ;where it was to take
advantage of past experiences and evaluate these experiences; in
order to avoid previous mistakes; Promotion of the correct work
and work on putting a special strategies that can through it
activating the role of UNRWA in the reconstruction field based on
these recommendations learned.
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

تمييد:

المقدمـــــــــــــــــة

لقد عانى أىؿ فمسطيف الكيبلت مف القتؿ كالتشريد كاليدـ لمبانييـ كبناىـ التحتية كالتيجير

القسرل مف أراضييـ كمخيماتيـ التى أنشأكىا بعد النكبة عاـ  ،1948حيث كاف مف أثار ىذه

النكبة التيجير القسرل لمفمسطينيف مف قراىـ كمدنيـ االصمية فى فمسطيف التاريخية ك لجكئيـ
ألراضى قطاع غزة ك الضفة الغربية ك تشريد االالؼ مف الفمسطينيف خارج فمسطيف فى الدكؿ

العربية ك الشتات.

كلقد كاف لقطاع غزة حظ كافر مف ىذه الحركب ك االعتدءات عمى مر العقكد  ،فباإلضافة إلى

ما عانكه قديما مف حركب ككيبلت كاعتدءات إسرائيمية متكررة إباف االنتفاضة الفمسطينية ،عمؿ
االحتبلؿ االسرائيمى عمى تجديد الذاكرة الفمسطينية بحركب حديثة ،حيث كاف أخر ىذه الحركب

كالعمميات العسكرية الحربيف االخيرتيف التيف شنتيما إسرائيؿ عمى قطاع غزة  ،حرب غزة االكلى

(الفرقاف) فى عاـ 2008كحرب غزة الثانية (حجارة السجيؿ) فى عاـ .2012

لقد كاف لمحرب االكلى تأثير عظيـ عمى قطاع غزة مف حيث القتؿ ك التشريد كالتدمير الممنيي
لممبانى عمى إختبلؼ انكاعيا مف سكنية كأجتماعية ك إقتصادية ك دينية ك أمنية ك حتى

الصحية لـ تسمـ مف ىذه الحرب ،حيث إلى جانب تردم األكضاع اإلقتصادية نتيجة سنكات
الحصار الخانؽ ،كالذم نتي عنو اعتماد الكثير مف سكاف غزة عمى المعكنات ،أدل العدكاف

اإلسرائيمي كافراط إسرائيؿ في استخداـ النيراف الكثيفة ضد كاحدة مف أكثر األماكف المكتظة في

العالـ إلى تعميؽ آثار األزمة عمى الصعيد اإلنساني.

تعتبر ىذه الرسالة التى يعرضيا الباحث ىنا بمثابة خطكة مع الكثير مف الخطكات التى تقكـ بيا

الجيات الفاعمة عمى االرض مف جيات حككمية كقطاع خاص كمؤسسات دكلية ،حيث عمؿ

الدراسة عمى إبراز دكر االكنركا كبلعب أساسى فى عممية اإلعمار ك بخاصة فى مجاؿ قطاع
االسكاف ،حيث تمثؿ االكنركا لمفمسطينيف رم از أساسيا لقضيتيـ العادلة عمى مدار تاريخيا

المتكاصؿ فى إغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينيف كحتى اليكـ يكمنا ىذا  ،كيعتبر قطاع االسكاف
القطاع االىـ فى عمميات إعادة االعمار لما لو مف تأثير مباشر عمى حياة الناس.
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
 أىمية البحث:
تنبػػع أىمي ػػة ى ػػذه الد ارس ػػة مػػف أني ػػا تن ػػاقش اس ػػتراتيجيات إعػػادة االعم ػػار بع ػػد الح ػػركب كالكػ ػكارث

الكاجب إتباعيا فػي قطػاع غػزة  ،لمػا ليػا مػف أىميػة خاصػة عمػى الصػعيد الػكطني كاإلنسػاني فػي
الكقت الحاضر كدكر المؤسسػات الدكليػة العاممػة عمػى االرض ك خاصػة االكنػركا باعتبارىػا أكبػر

ىذه المؤسسات ك عاصرت كؿ الحركب كالعمميات العسكرية التى عانى منيػا الشػعب الفمسػطينى

 ،كعمى ىذا االساس تيتـ ىػذه الد ارسػة بكضػع خطػة لتفعيػؿ دكر االكنػركا مػف دكر إغػاثى سػريع
فػػى بعػػض االحيػػاف إلػػى دكر متكامػػؿ فػػى االنع ػاش المبكػػر حسػػب االكلكيػػة إلػػى جانػػب تػػدخبلت
طكيمة االجؿ  ،مصممة إلحداث أثر إيجابى مستداـ عمى حياة  1.853مميكف فمسطينى.

كما يميز ىذه الدراسة أف الباحث ميندس معمارل صػمـ ك شػارؾ فػى العديػد مػف مشػاريع االيػكاء
كاالسػػكاف كالتنميػػة المجتمعيػػة ،ممػػا يجعػػؿ لمبحػػث أىميػػة خاصػػة حيػػث يمكػػف أف تكػػكف النتػػائي
المستخمصة عمى قدر كبير مف االىمية فى تكجيو خطط إعادة االعمار لقطاع غزة .

كما تنبع أىمية ىذه الدراسة مف قمة الدراسات السابقة التى تناكلت ىذا المكضػكع الحيػكل ك اليػاـ
كالذل يمتد تأثيره ليس عمى التجربة المحميػة كلكػف ليمتػد تػأثيره ليصػبح تجربػة محميػة كعالميػة فػى
خطط إعادة االعمار لمختمؼ المناطؽ التى تعانى مف الحركب ك الككارث.

 أىداف البحث:
 )1تسػػميط الضػػكء عمػػى الخطػػط المعمػػكؿ بيػػا فػػى االكنػػركا فػػى حػػاالت االنعػػاش المبكػػر كاعػػادة
االعمار بعد الحركب كالتعرؼ عمى االيجابيات كالسمبيات.

 )2معرفػػة مقػػدار تمبيػػة كمبلئمػػة ىػػذه المشػػاريع كالخطػػط الحتياجػػات المجتمػػع الغػػزل خاصػػة بعػػد
الحركب كمعرفة مقدار مبلئمة ىذه الخطط لمبيئة الفمسػطينية (الطبيعيػة كالعمرانيػة) باإلضػافة

إلػى معرفػة مقػدار تنػػاغـ ىػذه المشػاربع كالخطػػط لؤلكنػركا مػع السياسػػة العامػة المكضػكعة مػػف

قبؿ الجيات الحككمية .

 )3الكصػػكؿ إلػػى خطػػة كمعػػايير مبلئمػػة تػػتبلئـ مػػع دكر االكنػػركا فػػى االغاثػػة كاالنعػػاش المبكػػر
كخاصة فى مجاؿ االسكاف فى ظؿ الكاقع العمرانى لقطاع غزة .
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
 المشكمة البحثية:
يمكف تحديد المشكمة البحثية فى سؤاؿ ىاـ يتـ االجابة عميو فى ىذا البحث كىك:

ىل حققت خطط االعمار والتدخالت لإلنعاش المبكر الحد األدنى من المعايير العالمية فى

مجال قطاع االسكان والتى أستخدمت فى مناطق مشابية لألوضاع التى مرت بقطاع غزة.

حيث يمكف تجزئة المشكمة البحثية إلى مجمكعة مف الفرضيات بحيث تعتبر االجابة عمييا بمثابة

النتائي المرجك إستخبلصيا مف ىذه الدراسة  ،أىميا ما يمى:

 )1ما مدل تناغـ ك تكامؿ ىذه الخطط مع بعضيا البعض فى الحد مف المعاناة التى لحقت
بالمجتمع الغزل كمدل تكامميا ك تكافقيا مع خطط التنمية المستقبمية؟!

 )2ما ىك الدكر الذل يجب عمى المؤسسات الدكلية االضطبلع بو خاصة فى ىذه المرحمة
الحرجة مف تاريخ الشعب الفمسطينى؟!

 )3ما ىك الدكر الذل يجب اف تمعبو األكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ك تجربتيا المميزة فى
قطاع غزة مف حيث المشاركة فى قطاع االسكاف كبعض مشاريع التنمية المجتمعية.
 منيجية البحث
إعتم ػػد الباح ػػث ف ػػى ى ػػذه الد ارس ػػة عم ػػى المػ ػنيي الكص ػػفى التحميم ػػى لمحص ػػكؿ عم ػػى المعمكم ػػات ك
البيانات ك مف ثػـ تحميميػا ك الكصػكؿ بيػا إلػى النتػائي ك التكصػيات  ،فػاتبع المػنيي الكصػفى فػى

ذكر الحركب التى مػر بيػا قطػاع غػزة فػى العصػر الحػديث ،كفػى كصػؼ الكاقػع فػى كػؿ فتػرة مػف

الفت ػرات ،كالمػػنيي التحميمػػى لتحميػػؿ البيانػػات ك ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ البيانػػات كالمعمكمػػات ذات الصػػمة
التػػى جمعيػػا بالكسػػائؿ العمميػػة المختمفػػة ،كالزيػػارات الميدانيػػة لمختمػػؼ المنػػاطؽ المنككبػػة كمػػف ثػػـ
مقارنتيا بالخطط كالكسائؿ التى تـ تنفيذىا فى مناطؽ أخرل مف العالـ ،كذلؾ االسػتبانة كتكزيعيػا

كتحميميا لمكصكؿ إلى معايير محمية تتكافؽ مع الكاقع البيئى كالمعيشى لئلنساف الفمسطينى.
 مصادر المعمومات (طرق جمع المعمومات):





دائرة البنية التحتية ك تطكير المخيمات بككالة الغكث الدكلية (االكنركا).
ك ازرة ك االشغاؿ العامة ك االسكاف.
ك ازرة الحكـ المحمى (البمديات).

المراجع ك الكتب ك خاصة الدراسات التى ليا عبلقة بالمكضكع.
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زيارات ميدانية لممشارع التى تـ تنفيذىا الجراء الدراسات عمى أرض الكاقع.



لقاءات مع شرائح مختمفة مف المسئكليف فى المياديف المختمفة.



الشبكةالعنكبكتية لممعمكمات (االنترنت).




تقارير منظمات حقكؽ اإلنساف.

إعداد االستبانات ك تقكيـ النتائي.

 حدود البحث المكانية و الزمانية:
يتمح ػػكر البح ػػث ح ػػكؿ المش ػػاريع االس ػػكانية كالخط ػػط الت ػػى ت ػػـ تنفي ػػذىا ف ػػى قط ػػاع غػػزة م ػػف قب ػػؿ

االكنركا( حدكد المكاف) ،ك تركز الدراسة عمى المشاريع كالخطط التى تـ تنفيذىا مف قبؿ االكنركا
بعد الحربيف االخيرتيف عمى قطاع غزة كىػى حػرب الفرقػاف عػاـ ( )2009-2008كحػرب حجػارة

السجيؿ فى عاـ (( )2012حدكد الزماف).
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
 ىيكل البحث (طريقة عرض البحث):
دور االونــــــــــــروا فى إعادة االعمار فى قطاع غــــــزة
حالـــــــــة دراسيـــــــة (قطاع االسكان)

المقدمة
االطار العام لمبحث

الفصل االول

الفصل الثانى

الفصل الثالث

الفصل الرابع

قطاع

األونروا

قطاع غزة

دور االونروا

غزة.....
خصائص
ومعطيات

الخالصة

(الحروب و

ودورىا

التاريخى فى

الكوارث

قطاع غزة

الطبيعية)

الخالصة

الخالصة

الفصل الخامس
إجـــــــراءات ومنيجية الدراســــة

الفصل السادس
النتائج والتوصيات

الشكؿ ( )1-0ىيكمية الدراسة
المصدر:الباحث
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فى منظومة

إعادة االعمار
( قطاع

االسكان)

الخالصة

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
 الدراسات السابقة:
التكجد العديد مف الدراست السابقة المختصة كالذل يتناكؿ عف دكر االكنركا في فى مكضكع

إعادة االعمار لقطاع غزة  ،كانما ىى رسائؿ كأبحاث تناكلت العديد مف مشاريع الككالة
االسكانية ك التعميمية ك قد تـ االسترشاد فى بعض ىذه الرسائؿ فى مكضكع البحث ،كمايكجد

أيضا بعض تقارير تنشر مف بعض المؤسسات الرسمية ذات الصمة كمف ىنا تنبع أىمية ىذه
الدراسة الحالية .

الفر [2010،رسالة ماجستير-مشاريع إسكاف االكنركا كمبلئمتيا لمبيئة الطبيعية ك
ا
] )1
العمرانية فى قطاع غزة.

فى ىذه الرسالة يتـ التعرض لمشاريع إسكاف االكنركا التى قامت بيا منذ عاـ -2000ك

حتى عاـ  ، 2006حيث يتناكؿ البحث كمدل مبلئمة ىذه المشاريع مف حيث البيئة
الطبيعية كالعمرانية الخاصة بقطاع غزة  ،كما تتناكؿ الرسالة مقارنة بيف المشاريع االسكانية

الحككمية كالمشاريع االسكانية الخاصة باالكنركا ،حيث ينتيى البحث بعمؿ التكصيات لعمؿ

معايير صحيحة لمشاريع إسكانية مستقبمة يتـ تحقيؽ فييا مبادلء االستدامة.

 ] )2إسماعيؿ [2011،رسالة ماجستير -إستراتيجيات تحقيؽ االستدامة فى المدارس حالة
دراسية مدارس ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف بقطاع غزة.

فى ىذه الرسالة يتـ التعرض لممدارس التى تقكـ االكنركا بتنفيذىا بقطاع غزة كمدل تحقيؽ

مبادلء االستدامة فى التصميـ المعمارل كالعمرانى ،حيث تـ التركيز عمى كاقع التعميـ داخؿ

مدارس االكنركا كمف ثـ إعداد دراسة تحميمية لمتصميـ العمراني لعدد مف مدارس ككالة

الغكث كتقييـ مستكل تحقيؽ االستدامة فييا باستخداـ طريقة لتقييـ االستدامة في المدارس،
لتحديد المحاكر التي تمثؿ نقاط الضعؼ مف أجؿ تحديد مشاكؿ االستدامة كتقديـ الحمكؿ

ليا .كتكصؿ الباحث في نياية الدراسة لنتيجة عامة كىي أف مدارس ككالة الغكث تقع في
مستكل متردد مابيف تحقيقيا كعدـ تحقيقيا لبلستدامة.

 ] )3الرضيع [2011،رسالة ماجستير -مدل الجاىزية الدارة االزمات ك الككارث-دراسة
مسحية عمى ضباط جياز الدفاع المدنى بقطاع غزة.

تناكلت الرسالة مدل جاىزية ضباط جياز الدفاع المدنى بقطاع غزة لمكاجية االزمات

كالككارث ك تكافر المعمكمات البلزمة كتكفر البرامي التدريبية كالمعدات كاالجيزة المناسبة
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ليـ لمتعامؿ مع مكاجية االزمات كالككارث حيث أكصت بضركرة إنشاء كحدة إدارية مستقمة
الدارة االزمات ك الككارث ككجكد غرفة عمميمت خاصة بحاالت الطكارلء كزيادة االىتماـ

بالتخطيط كتأىيؿ الككادر البشرية كتنمية كتطكير الميارات القيادية لدل ضباط جياز الدفاع

المدنى بقطاع غزة.

 ] )4الحداد  [2012،رسالة ماجستير-االعتبارات التخطيطية كالتصميمية لمشاريع اإلسكاف
لتحقيؽ معايير األمف كاألماف لمكاجية الككارث حالة دراسية ككارث الحركب  -مشركع

إسكاف تؿ اليكل.

ىذا البحث يسمط الضكء عمى ككارث الحركب كأثرىا عمى مشاريع اإلسكاف في محافظات

غزة بعد العدكاف األخير عمى محافظات غزة ديسمبر  ، 2008كمدل تأثير قصكر عكامؿ
األمف كاألماف عمى مشاريع اإلسكاف في ظؿ عدكاف  2008عمى محافظات غزة،كقد إنتيى

البحث بمجمكعة مف النتائي كالتي كاف مف أىميا ىك التأكيد عمى قصكر معايير األمف

كاألماف التخطيطية كالتصميمية في مشاريع إسكاف محافظات غزة ،حيث أكصت بضركرة
تكفير إعتبارات تخطيطية كتصميمية في مشاريع اإلسكاف في محافظات غزة تحقؽ معايير

األمف كاألماف لمكاجية الككارث.
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الفصل االول

قطاع غزة ....خصائص ومعطيات
دور االونــــــــــــروا فى إعادة االعمار فى قطاع غــــــزة
حالـــــــــة دراسيـــــــة (قطاع االسكان)

المقدمة

االطار العام لمبحث

الفصل االول

الفصل الثانى

الفصل الثالث

الفصل الرابع

قطاع

األونروا

قطاع غزة

دور االونروا

غزة.....

خصائص
ومعطيات

الخالصة

(الحروب و

ودورىا

فى منظومة

التاريخى فى
قطاع غزة

الكوارث

الطبيعية)

( قطاع

الخالصة

الخالصة

الخالصة

الفصل الخامس

إجـــــــراءات ومنيجية الدراســــة

الفصل السادس

النتائج والتوصيات
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الفصل االول
قطاع غزة ....خصائص ومعطيات
()31-10
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12
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الفصل االول

-1قطاع غزة ....خصائص ومعطيات
تمييد

في عاـ  1948أنشئت إسرائيؿ عمى القسـ األكبر مف مساحة فمسطيف التاريخية ،كقد استقبؿ

قطاع غزة عددا كبي ار مف البلجئيف الفمسطينييف إثر النكبة الكبرل عاـ  1948حيث نجا قطاع
غزة مف االحتبلؿ ليبقى تحت اإلدارة المصرية حتى الخامس مف يكنيو /حزيراف مف عاـ 1967
حيف احتؿ الجيش اإلسرائيمي الضفة كالقطاع ،كمع التزايد الكبير لسكاف القطاع ارتفع مجمكعيـ

ليصؿ نحك ( )1.853مميكف فمسطيني عاـ  2013منيـ الكثير مف البلجئيف الذيف ينحدركف مف
بئر السبع كمدينة يافا كالمجدؿ كعسقبلف .
يشكؿ القطاع مع الضفة الغربية ،نكاة الدكلة الفمسطينية المكعكدة التي تفاكض عمى

اقامتيا السمطة الفمسطينية منذ مايزيد عف  15عاـ( .كىي االراضي التي احتمتيا إسرائيؿ في 5
حزيراف  ، )1967كلقد تمت نسمية القطاع بقطاع غزة نسبة ألكبر مدنو كىي مدينة غزة .

كقد كاف قطاع غزة جزء مف منطقة االنتداب البريطاني عمى فمسطيف حتى إلغائو في مايك
 ،1948كفي خطة تقسيـ فمسطيف كاف القطاع مف ضمف األراضي المكعكدة لمدكلة العربية

الفمسطينية ،غير أف ىذه الخطة لـ تطبؽ أبدا ،كفقدت سريانيا إثر تداعيات حرب  ،1948بيف

 1948ك 1956خضع القطاع لحكـ عسكرم مصرم ،ثـ احتمو الجيش اإلسرائيمي فى حرب
صكتت الحككمة اإلسرائيمية عمى تطبيؽ خطة رئيس
 1967حتى فبراير عاـ  ،2005حيث ّ
الكزراء اإلسرائيمي أريئيؿ شاركف لبلنسحاب األحادم الجانب مف قطاع غزة كتـ االنتياء مف
العممية في  12سبتمبر  2005باعبلنيا إنياء الحكـ العسكرم االسرائيمى في القطاع.
كؿ ىذه الظركؼ التى ألمت بالقطاع أكجدت تنمية مجتمعية قائمة عمى الفكضى كعدـ االستقرار

كبيئة عمرانية عشكائية النمك،حيث كانت القكانيف كالتشريعات تصدر حسب ىكل المحتؿ
كاستراتيجياتو العسكرية حيث تـ تغييب مصمحة المكاطف الغزل مما أدل إلى إنشاء العديد مف
التجمعات العمرانية العشكائية التى التتبع مف معايير إسكانية ثابتة كليست ضمف المعايير

كالضكابط التى تسعى إلى تحقيؽ مجتمعات عمرانية بيا كؿ المقكمات الصحية كاالجتماعية
كاالقتصادية ك البيئية ...الخ.
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 1-1قطاع غزة التاريخ و الموقع
 1-1-1قطاع غزة (التاريخ)

أسس المدينة الكنعانيكف في القرف الخامس عشر قبؿ الميبلد .احتميا الكثير مف الغزاة كالفراعنة

كاإلغريؽ كالركماف كالبيزنطييف كالعثمانييف كغيرىـ .عاـ  635ـ دخؿ المسممكف العرب المدينة

ز إسبلميان ميمان كخاصة أنيا مشيكرة بكجكد قبر الجد الثاني لمنبي محمد صلىهللا
كأصبحت مرك ان

عليهوسلن ،ىاشـ بف عبد مناؼ فييا ،لذلؾ تسمى أحيانان غزة ىاشـ ،كما تُعتبر المدينة مسقط
رأس اإلماـ الشافعي الذم كلد عاـ  767ـ كىك أحد األئمة األربعة عند المسمميف السنة.
تعتبر غزة مف أقدـ المدف التي عرفيا التاريخ ،أما سبب تسميتيا بيذا االسـ فيك غير مدرؾ

بدقة ،ألف ىذا االسـ كاف قاببلن لمتبديؿ كالتحريؼ بتبدؿ األمـ التي صارعتيا ،فيي عند

الكنعانييف (ىزاتي) ،كعند الفراعنة (غزاتك) ،أما اآلشكريكف كاليكنانيكف فكانكا يطمقكف عمييا
(عزاتي) ك(فازا) ،كعند العبرانييف عزة كعند الصميبييف أسمكىا (غادرز) ،كاألتراؾ لـ يغيركا مف

اسميا العربي (غزة) أما اإلنجميز فيطمقكف عمييا اسـ (گا از).

كقد اختمؼ المؤرخكف  -كعادتيـ بالنسبة لكثير مف المدف القديمة – في سبب تسميتيا بغزة،

فيناؾ مف يقكؿ إنيا مشتقة مف المنعة كالقكة ،كىناؾ مف يقكؿ إف معناىا (الثركة) ،كآخركف يركف

أنيا تعني (المميزة) أك (المختصة) بصفات ىامة تميزىا عف غيرىا مف المدف.

ارتبط العرب بغزة ارتباطان كثيقان فقد كاف تجارىـ يفدكف إلييا في تجارتيـ كأسفارىـ باعتبارىا مرك انز
ميمان لعدد مف الطرؽ التجارية ،ككانت تمثؿ اليدؼ إلحدل الرحمتيف الشييرتيف المتيف كردتا في

القرآف الكريـ في (سكرة قريش) رحمة القرشييف شتاء إلى اليمف ،كرحمتيـ صيفان إلى غزة كمشارؼ
الشاـ ،كفي إحدل رحبلت الصيؼ ىذه مات ىاشـ بف عبد مناؼ جد الرسكؿ المصطفى عميو

الصبلة كالسبلـ ،كيعتقد ػأنو دفف في غزة في الجامع المعركؼ بجامع السيد ىاشـ في حي
"الدرج" فى مدينة غزة.

في التاريخ المعاصر ،سقطت غزة في أيدم القكات البريطانية أثناء الحرب العالمية األكلى،

كأصبحت جزءان مف االنتداب البريطاني عمى فمسطيف  ،كنتيجة لمحرب العربية اإلسرائيمية عاـ

 ،1948تكلت مصر إدارة أراضي قطاع غزة كأجريت عدة تحسينات في المدينة ،أحتمت إسرائيؿ

قطاع غزة عاـ  1967عاـ النكسة ،كلكف في عاـ  ،1993تـ تحكيؿ المدينة إلى السمطة
الكطنية الفمسطينية.
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صكتت الحككمة اإلسرائيمية عمى تطبيؽ خطة رئيس الكزراء اإلسرائيمي
كفي فبراير ّ ،2005
أريئيؿ شاركف لبلنسحاب األحادم الجانب مف قطاع غزة كازالة جميع المستكطنات اإلسرائيمية
كالمستكطنيف كالقكاعد العسكرية مف القطاع ،كتـ االنتياء مف العممية في  12سبتمبر 2005

باعبلنيا إنياء الحكـ العسكرم في القطاع ] .كيكبيديا-إنترنت[.

 2-1-1قطاع غزة (الموقع)

غزة ىك المنطقة الجنكبية مف الساحؿ الفمسطيني عمى البحر المتكسط ،كىي عمى شكؿ
قطاع ّ
شريط ضيؽ شماؿ شرؽ شبو جزيرة سيناء يشكؿ تقريبا %1،33مف مساحة فمسطيف التاريخية

مف النير إلى البحر ،يمتد القطاع عمى مساحة  365كـ مربع ،حيث يككف طكليا  41كـ ،أما
عرضيا فيتراكح بيف  5ك 15كـ .تحد قطاع غزة االراضى الفمسطينية المحتمة عاـ 1948

(المسماة حاليا إسرائيؿ) شماال كشرقا ،بينما تحدىا مصر مف الجنكب الغربي.

يسمى بقطاع غزة نسبة ألكبر مدنو كىي غزة ،كاف قطاع غزة جزء ال يتج أز مف منطقة االنتداب

البريطانى عمى فمسطيف حتى إلغائو في مايك .1948

كفى خطة تقسيـ فمسطيف كاف القطاع مف ضمف األراضي المكعكدة لمدكلة العربية الفمسطينية،
غير أف ىذه الخطة لـ تطبؽ أبدا ،كفقدت سريانيا إثر تداعيات حرب . 1948

بيف  1948ك 1956خضع القطاع لحكـ عسكرم مصرم ،ثـ احتميا الجيش اإلسرائيمي لمدة 5

أشير في ىجكـ عمى مصر كاف جزء مف العمميات العسكرية المتعمقة بأزمة السكيس .

في مارس  1957انسحب الجيش اإلسرائيمي فجددت مصر الحكـ العسكرم عمى القطاع.

في حرب  1967احتؿ الجيش اإلسرائيمي القطاع ثانية مع شبو جزيرة سيناء ،في  1982أكممت

إسرائيؿ انسحابيا مف سيناء بمكجب معاىدة السبلـ المصرية اإلسرائيمية ،كلكف القطاع بقي تحت

حكـ عسكرم إسرائيمي إذ فضمت مصر عدـ تجديد سمطتيا عميو .
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دخمت إلى بعض مناطقو السمطة الكطنية الفمسطينية بعد تكقيع اتفاقية أكسمك في العاـ ،1993
كفي  12سبتمبر  2005تـ إنياء إعبلف إنتياء الحكـ العسكرم في القطاع فى خطكة أحادية

الجانب مف قبؿ االحتبلؿ االسرائيمى.

الشكؿ ( )1-1مكقع قطاع غزة بالنسبة لفمسطيف
المصدر:مكقع الشباب االخبارية (مكقع إنترنت)
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 2-1العوامل المناخية و الجغرافية و الديمغرافية لقطاع غزة
إف لمصطمح المناخ تعريفات عدة يمكف تمخيصيا بأف المناخ ىك مجمكع الظركؼ الجكية التي

تسكد في منطقة معينة ك يمكف تصنيؼ مككناتو كالتالي :عناصر طاقة ( :إضاءة – درجة

الح اررة)  ،عناصر مائية ( :أمطار –

رطكبة – ضباب – ندم – سحاب)

،عناصر ميكانيكية ( :رياح – ثمكج)

 ،كتسمى ىذه العناصر بالعكامؿ
المناخية ك ىي مرتبطة ببعضيا
البعض بشكؿ كبير ،كرغـ تعدد ىذه

العكامؿ إال أف اإلخصائييف يحددكف

المناخ بمنطقة معينة اعتمادا عمى

األمطار كالح اررة ،ك فى شكؿ ()4-1
يظير تأثير العكامؿ المناخية عمى

خارطة قطاع غزة مف خبلؿ المخطط
االقميمى لقطاع غزة].عبد السبلـ

،عادؿ1991-ـ[

الشكؿ ( )2-1يكضح تأثير العكامؿ المناخية عمى خارطة قطاع غزة
المصدر :جمعية التنمية الزراعية (االغاثة الزراعية)

 1-2-1العوامل المناخية
يمثؿ قطاع غزة األجزاء الجنكبية مف السيؿ الساحمي كال يكجد أم مظير طبكغرافي خاص
لقطاع غزة إال أنو يمكف تمييز أجزاءه الجنكبية كالشمالية كالشرقية عف الغربية  ،يتميز سطحو
باالستكاء بشكؿ عاـ ىناؾ سمسمة مف التبلؿ التي تمتد في الجزء الشرقي كترتفع عف المستكل

العاـ لمسطح  ،يقطع قطاع غزة ثبلثة أكدية ىي كادم غزة ككادم السمقة ككادم بيت حانكف،
أمامف حيث مكقعو فيقع قطاع غزة ضمف منطقة انتقالية بيف المناخ شبو الجاؼ في شبو جزيرة

سيناء ،الصحراكم الجاؼ كمناخ ساحؿ البحر المتكسط .كيتراكح معدؿ درجة الح اررة اليكمي ما

شتاء ،كما يتراكح معدؿ الرطكبة بيف  % 65في فصؿ الصيؼ نيا انر
بيف  ْ25ـ صيفان ك ْ13ـ
ن
شتاء ليبلن كنيا انر ،كالرياح شمالية غربية تتفاكت سرعتيا بيف
إلى  %85ليبلن ،كبيف %80-%60
ن
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الميؿ كالنيار ،كيبمغ معدؿ سقكط المطر السنكم  400ممـ ،إال أف كمية األمطار متفاكتة بيف

سنة إلى أخرل ،تتراكح بيف  900 -200ممـ .كيتراكح معدؿ التبخر مف  6.3-2.1ممـ في
شيرم ديسمبر كيكليك] ،كفا-إنترنت[.

ككنتيجة ليذا المناخ ك إختبلؼ كمية االمطار مف عاـ آلخر ،فقد أدل ذلؾ لعدـ كجكد تمؾ

االشجار الكبيرة ك االفتقار إلى االخشاب كمادة أكلية فى البناء حيث تـ إستخداـ الطيف ك
الحجارة فى البناء كسعؼ النخيؿ مع الطيف فى بناء أسطح المساكف ك التى أخذت طابعا مستكيا
حتى تنحدر عنيا مياه االمطار كىذا ما حدث فى مساكف عامة الناس أما االغنياء فقد تـ

إستخداـ الحجارة مف الكركار ك نظاـ القباب فى االسطح كذلؾ لتخفيؼ الح اررة فى الصيؼ حيث

يخرج اليكاء الساخف مف فتحة بأعمى القبة نظ ار لكزنو الخفيؼ ك يحؿ محمو اليكاء البارد نظ ار
لثقؿ كزنو  ،كذلؾ نظ ار لممناخ الحار الجاؼ فى الصيؼ فقد تـ إنشاء نظاـ الفناء الداخمى ك

التى يتكاجد فى كسطيا نافكرة مياه كذلؾ لغرض تبريد االجزاء الداخمية لممسكف ك كذلؾ تـ

إستخداـ المشربيات ك ذلؾ ليسمح بدخكؿ اليكاء إلى االجزاء الداخمية فى المبنى مع الحفاظ عمى
الخصكصية لمغرؼ الداخمية ]عبد السبلـ ،عادؿ1991-ـ[ .
 2-2-1العوامل الجيولوجية

االكضاع الجيكلكجية التى تميز غزة ك ضكاحييا مف حيث التبلؿ الرممية ك الكركارية ك التى
تمتد مف أقصى شماليا إلى أقصى جنكبيا عمى إمتداد ساحؿ البحر المتكسط بعرض يتراكح بيف

-5-3كـ  ،ك كذلؾ مف طينة حمراء المكف أثرت عمى العمارة بشكميا ك نمطيا  ،فقد ككف ذلؾ

المكاد المستخدمة فى البناء مما ىك مكجكد فى الطبيعة ك البيئة المحيطة  ،فتـ إستخراج الشيد

االبيض لدىاف المساكف مف تمؾ الصخكر بعد حرقيا ك تركيا لعد أياـ فى حفر مميئة بالمياه.
أما مف ناحية الزالزؿ فقد خمت المدينة مف تمؾ التى تأخذ طابعا مدم ار عدا الزلزاليف الذيف حدثا

فى العاميف  1032ك  1546ـ  ،ك الذيف تمي از بقكتيما المتكسطة  ،كنظ ار لككنيا منطقة مستقرة

زلزاليا إلى حد ما ،مما ساعد فى عمميات التكاجد البشرل ك التمدد العمرانى ]عبد السبلـ ،عادؿ-

1991ـ[.
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3-2-1

العوامل الجغرافية

ىك الجزء الجنكبي مف السيؿ الساحمي الفمسطيني ،كىك يعتبر مف أغنى مناطؽ فمسطيف ك

أكثرىا إنتاجية ك كثافة سكانية عمى مر العصكر ،يتسع السيؿ الساحمي الفمسطيني بشكؿ
ممحكظ ،كمما اتجينا جنكبا ،ك لذلؾ فاف منطقة غزة ،كانت مأىكلة بالسكاف دائما ،ك ىي مكتظة

سكانيا بدرجة كبيرة  .يتراكح ارتفاع سيؿ غزة بيف  40ك 70مت ار عف سطح البحر ،كيتصؼ
الساحؿ بكثبانو الرممية المتحركة ،كالتي أدت الى أف يككف الطريؽ التجارم القديـ متكغبل إلى

الداخؿ ،كلذلؾ فاف المدف الرئيسية في المنطقة ،بما فييا غزة ،لـ تقـ مباشرة عمى الشاطئ ،كلكف
نشأت عمى طكؿ الطريؽ التجارم القديـ ،عمى بعد بضعة كيمكمترات نحك الشرؽ ]عبد السبلـ

،عادؿ1991-ـ[
 4-2-1العوامل الديموغرافية

أوال( :التجمعات السكنية)

غزة (السجؿ المدنى-ك ازرة الداخمية، )2013-
يعيش حكالي  1.853مميكف فمسطيني في قطاغ ّ
غزة حكالى  44تجمع سكاني أىميا (غزة  ،رفح ،
أغمبيـ مف الجئي حرب  ،1948في قطاع ّ
خانيكنس ،جباليا ،دير البمح) كما يضـ القطاع ثمانية مخيمات ىى (جباليا ،الشاطىء ،

النصي ارت ،البريي  ،دير البمح  ،المغازل  ،خاف يكنس ،رفح).
ثانيا :المدن الرئيسية

تعد مدينة غزة المدينة الرئيسية لمقطاع ك عاصمة القطاع ك ىى مدينة ساحمية فمسطينية ،تقع

المدينة شماؿ قطاع غزة في الطرؼ الجنكبي لمساحؿ الفمسطيني عمى البحر المتكسط ،كتبعد
عف القدس مسافة  78كـ إلى الجنكب الغربي .تُعد غزة ،أكبر المدف الفمسطينية مف حيث تعداد
السكاف ،كالثانية بعد القدس مف حيث المساحة ،حيث أف عدد سكاف المدينة كحدىا بمغ
 4098680نسمة في عاـ  ،2006كالتي تعتبر أكبر تجمع لمفمسطينييف في فمسطيف .كما تبمغ

مساحتيا  45كـ ،2مما يجعميا مف أكثر المدف كثافة بالسكاف في العالـ.
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تأتى فى المرتبة الثانية مدينة خاف يكنس مف حيث عدد السكاف حيث بمغ عدد السكاف فى مدينة

خاف يكنس  200ألؼ نسمة  ،كتأتى فى المرتبة الثالثة مدينة رفح ك بمغ تعداد سكانيا 150
ألؼ نسمة.

ثالثا :المعابر.
ألف قطاع غزة يأتي عمى شكؿ

مستطيؿ طكيؿ حيث يبمغ طكلو
حكالي  41كيمكمت انر فاف القطاع يكجد
بو  7معابر ،تسيط ارسرائيؿ عمى 6
معابر منيا  ،بينما المعبر السابع
كىك معبر رفح يقع تحت السمطة

المصرية ،ك الشكؿ ( )3-1يكضح
مكاقع المعابر التى تتحكـ بحدكد

قطاع غزة ،كلكؿ معبر مف المعابر
الستة األكلى تسميتاف ،إحداىما
عربية كالثانية متداكلة إسرائيميا .

رابعا :حدود القطاع

الشكؿ التالى (  )3-1يكضح مكاقع المعابر التى تتحكـ بحدكد قطاع غزة
المصدر]:الطباع،ماىر[ مدكنة االقتصاد الفمسطينيى

يفصؿ قطاع غزة عف االجزاء الباقية لفمسطيف التاريخية المحتمة سياج معدنى بناه االحتبلؿ ،
كىذا السياج يخضع لحراسة مكثفة مف قبؿ قكات االحتبلؿ  ،كىك محمى بمنطقة عازلة بعمؽ

 300متر مف جانب القطاع مف الناحية الشمالية ك الشرقية  ،كما يحد القطاع مف الناحية
الجنكبية جميكرية مصر العربية  ،ك مف الناحية الغربية البحر االبيض المتكسط.
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 3-1المخططات االقميمية
تـ إعتبار المخططى االقميمى الذل أعد  1998نقطة إالتكاز االكلى العداد المخطط االقميمى

 2015-2005حيث ركز المخطط االقميمى المحدث عمى تحديث االساس المعرفى لمكضع
القائـ المتعمؽ بالمتغيرات الديمكغرافية ك النمك العمرانى  ،كذلؾ عمؿ عمى رصد ك تكثيؽ الكضع

القائـ عمى االرض كالبنية التحتية ك االراضى الزراعية ك المنشآت باختبلؼ أنكاعيا ،باالضافة
إلى بسط النفكذ الكامؿ فى التخطيط الراضى المستعمرات بعد االنسحاب االحادل الجانب

االسرائيمى مف قطاع غزة .
كقد إعتمد المخطط االقميمى عمى مبادلء أساسية فى عممو ك ىى كالتالى:

-1تكفير األرض البلزمة لبلستعماالت العمرانية المختمفة ،بما اليتعارض مع المصادر الطبيعية
الميمة ك ذلؾ لضماف التنمية المستدامة ك تكجية التنمية العمرانية فى المناطؽ الخصصة ليا.

-2التنمية العمرانية ك الحضرية عمى أساس فكرة أف يككف لقطاع غزة مدينتيف مركزيتيف بدال مف
كاحدة (غزة فى الشماؿ ك خانيكنس فى الجنكب).

-3تطكير ك تنمية شبكات المكاصبلت لمطرؽ االقميمية ك ذلؾ لربط التجمعات العمرانية مع
بعضيا البعض ك ربطيا أيضا بمكاقع االنتاج الرئيسية ك الميناء ك المعابر ك المطار.

-4تشجيع التنمية الزراعية ك الصناعية ك السياحية ك التجارية مف خبلؿ تكفير البنية التحتية
الضركرية ك عمؿ تشريعات ك قكانيف خاصة بذلؾ.
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 4-1القوانين و التشريعات
إعتمدت السمطة الفمسطينية عمى تقسيـ مناطؽ السمطة الفمسطينينة (الضفة الغربية ك قطاع غزة)

إلى 14محافظة كما فى الشكؿ (. )4-1

شكؿ ( )4-1يكضح صكرة لتقسيمات محافظات السمطة الفمسطينية (الحدكد االدارية ك السياسية)
المصدر :المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية -2020-2005ك ازرة التخطيط
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 1-4-1التقسيم االدارى لمحافظات قطاع غزة
تـ تقسيـ القطاع مف قبؿ السمطة الفمسطينية إلى  5محافظات ك  17مدينة ك ثمانى قرل ،كما

فى الشكؿ ( )5-1حيث يكضح التقسيمات االدارية لمحافظات غزة ،أما بالنسبة لمخيمات
البلجئيف فتقع ضمف الحدكد االدارية لممدف (نفكذ البمديات) كأف يككف البحر المتكسط الحد
الطبيعى لكؿ المحافظات مف الناحية الغربية ك خط اليدنة مف الناحية الشرقية إلعطاء فرص

متكافئة لكؿ محافظة الستغبلؿ البحر كمصدر لمرزؽ ك الترفيو عف السكاف.

شكؿ ( )5-1يكضح صكرة التقسيمات االدارية لمحافظات غزة
المصدر :مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني  -كفا
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
ك قد تـ تقسيـ المحافظات كاالتى:

محافظة الشمال:كتضـ ثبلثة مدف ك ىى بيت حانكف ك بيت الىيا ك جباليا ك مخيـ جباليا كقرية
أـ النصر.

 -محافظة غزة :ك تضـ مدينة غزة ك ىى أكبر المدف ك عاصمة القطاع ك يقع ضمف حدكدىا

مخيـ الشاطىء كما تضـ مدينة الزىراء ك المغراقة ك جحر الديؾ.

 محافظة دير البمح :ك تضـ مدينة دير البمح كمدف صغيرة ك ىى النصيرات ك البريي كالمغازل ك الزكايدة ك المخيمات ىى (البريي ك النصيرات ك دير البمح ك مخيـ المغازل)كما تكجد

قرل المصدر ك الزكايدة ككادل السمقا ضمف حدكد المحافظة.

 محافظة خانيونس :ك تضـ مدينة خانيكنس كمدينة رئيسية ك خمس مدف صغيرة ك ىىالق اررة ك بنى سييبل كعبساف الكبيرة ك عبساف الجديدة ك خزاعة كمخيـ خانيكنس كقرية الفخارل.

 محافظة رفح :كىى فى جنكب القطاع عمى حدكد مصر ك تعتبر الحدكد الجنكبية لمقطاعكتضـ مدينة كاحدة ىى مدينة رفح ك مخيـ رفح ك قريتاف ىما الشككة ك البيكؾ.
 5-1النسيج الحضرى فى قطاع غزة
أقيمت مدف القطاع قديما عمى طكؿ المحاكر التجارية الممتدة بيف الكثباف الرممية البعيدة عف

البحر ،حيث أقيمت مدينتي رفح كخاف يكنس في الجنكب ،كمدينة دير البمح في الكسط كمدف
غزة كبيت الىيا كبيت حانكف في الشماؿ  ،ككانت مدينة غزة ترتبط بميناء الببلخية (االنثيدكف).
كقد طبعت مدينة غزة القديمة بطابع المدف التقميدية أما باقي المدف فغمب عمييا الطابع القركم،

كبمركر السنيف تقمصت الفركقات بيف الطابع الحضرم ك الريفى بسبب صغر المساحة المتكفرة
النشاء تجمعات جديدة ]ك ازرة التخطيط-المخطط االقميمى[.

كبعد نكبة عاـ  1948تضاعؼ عدد سكاف القطاع بسبب تدفؽ البلجئيف إليو  ،كأدل إلى نمك
متسارع لممدف كنشكء المخيمات في محيطيا  ،ففي الجنكب تمددت كؿ مف خاف يكنس كرفح
باتجاه الشرؽ كعمى طكؿ محكر صبلح الديف الرئي سي ،كلكف المستعمرات اإلسرائيمية عمى

الكثباف الرممية الغربية حدت مف تكسعيا غربا ،كفي الكسط تكسعت دير البمح كاندمجت مع
مخيماتيا لتشكؿ تجمعا حضريا كاحدا كامتد مخيـ دير البمح عمى شاطئ البحر ،كاندمجت

التجمعات الثبلث مدف غزة كجباليا كبيت الىيا لتشكؿ تجمعا عمرانيا كبي ار في الشماؿ كبقيت
بيت حانكف كسط األراضي الزراعية.

23
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كلدل تحميؿ النسيي الحضرم الحالي كما فى الشكمييف ( )6-1ك الشكؿ ( )7-1لمحافظات

غزة يظير كجكد أربع مناطؽ حضرية  :كاحدة في الشماؿ ،كأخرل في الكسط ،كاثنتاف في

الجنكب ،كيفصؿ بينيا أربع ممرات طبيعية تصؿ بيف الحدكد الشرقية كشاطئ البحر كيغمب

عمييا الطابع الحضرم حيث تأثرت المناطؽ الريفية بالطابع الحضرم لممدف القريبة بسبب صغر

مساحة القطاع ،كنتي عف ىذا النمك نمطان عمرانيان ممي انز يكازف بيف النمك السريع لمسكاف كالحاجة

إلى الحماية كالحفاظ عمى المصادر الطبيعية ،حيث اعتمد التمدد العمراني عمى األراضي القريبة
مف التجمعات السكانية األساسية تاركان األراضي الزراعية كالمكارد الطبيعية اليامة المكجكدة في

الكثباف الرممية الشمالية كالجنكبية ] المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية -2020-2005
ك ازرة التخطيط[ .

شكؿ ( )6-1التكزيع المكاني لمتجمعات العمرانية القديمة كاتجاىات التمدد العمرانى
المصدر :المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية -2020-2005ك ازرة التخطيط

شكؿ ( )7-1التغير في النسيي الحضرم كالنمط المكاني العاـ
المصدر :المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية -2020-2005ك ازرة التخطيط
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أوال :اليرم السكانى
نتيجة الحتبلؿ إسرائيؿ لؤلراضى الفمسطينية ك التيجير القسرل الذل مكرس ضد السكاف

الفمسطبنبف مف أراضييـ فقد جعؿ الكثير مف أبناء الشعب الفمسطينى يياجر إلى العديد مف
البمداف العربية ك االسبلمية ك العالمية  ،كمف بيف المناطؽ التى تمت اليجرة إلييا ىى قطاع
غزة الذل إستكعب الكثير مف أبناء شعبو الفمسطينى (ربع المياجريف تقريبا).

ك ىنا حدث تحكؿ ديمكغرافى كبير ك خطير إذ أصبح نسبة السكاف األصمييف  %30ك نسبة

المياجريف لمقطاع  ، % 70ك قدإزداد التعداد السكانى نتيجة لمنمك الطبيعى لمسكاف باالضافة

إلى قدكـ العديد مف االسر المياجرة خارج قطاع غزة بعد قدكـ السمطة الفمسطينية عاـ 1994
حيث أدل ذلؾ إلى زيادة التعداد السكانى ك تضاعؼ معدؿ النمك السنكل.
ثانيا :التجمعات السكانية فى قطاع غزة
نتيجة لئلحصاء السكانى ك المبانى ك المنشآت بقطاع غزة كالذل قامت بو ك ازرة الداخمية
الفمسطينية عاـ  2013فاف إجمالى عدد السكاف لقطاع غزة  1.853نسمة ك ما نسبتو

 %50867مف االجمالى لمتعداد مف الذككر ك 49.33مف االجمالى لمتعداد مف االناث.
ثالثا :التركيب النوعى و العمرى لمسكان

التركيب النوعى :حيث أضيرت نتائي المسح السكانى لمحافظات غزة عاـ  1997أف عدد
االناث يفكؽ عدد الذككر عمى مدار االحصاءات المختمفة]الجياز المركزل لئلحصاء[ 1997-

،كيظير ىذا جميا فى الشكؿ ( ،)8-1ك النسبة النكعية لمفئات مف  39-20سنة ارتفعت لتتراكح
مف  111.5-106ذكرا/مائة أنثى بسبب عكدة قكات الكثير مف قكات االمف الفمسطيني.
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التركيب العمرى :يعتبر المجتمع الفمسطيني مجتمع فتي فاليرـ السكاني يظيرىذا الجانب كـ فى
الشكؿ ( )8-1مما يعني أنو لسنكات طكيمة قادمة سيبقى المجتمع الفمسطيني فتيان ،كيؤثر عمى
المستكل االجتماعى ك االقتصادل  ،حيث أف نسبة األفراد في الفئة( )14-0تصؿ إلى 44 %

مف إجمالي السكاف ،كىذا يعكس تزايد الحاجة لكحدات سكنية في المستقبؿ  ،كمعدؿ الزيادة
الطبيعية ما زاؿ في زيادة مضطردة كما يظير فى الشكؿ رقـ (.)9-1

شكؿ ( )8-1يكضح عدد االناث مقارنة عدد الذككر
المصدر :مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني – كفا

شكؿ ( )9-1عدد السكاف المقدر حتى منتصؼ العاـ 2012
-المصدر :الجياز المركزل لئلحصاء الفمسطينى2011-
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 6-1النمو و التطور االسكانى فى قطاع غزة
تـ تقسيـ قطاع غزة إداريان إلى خمس محافظات ،كقد تـ مراعاة أف يككف الحد الغربي لجميع

المحافظات ىك البحر كالحد الشرقي خط اليدنة مع أراضي  1948ـ المحتؿ،كيشيد القطاع
إزدحاما شديدا في المراكز العمرانية ،مثؿ مدينة غزة كجباليا كبيت الىيا شماؿ القطاع ،

فالمسافة بيف المركز العمراني كجاره في القطاع ضئيمة جدا حيث ال تتعدل فى بعض االحياف

 5كـ  ،كتصنؼ المراكز العمرانية في القطاع حسب تصنيؼ ك ازرة الحكـ المحمي إداريان إلى

نمطيف ىما المدف كالقرل ،بينما تقع مخيمات البلجئيف ضمف الحدكد اإلدارية لممدف.
 1-6-1خصائص التجمعات العمرانية فى قطاع غزة

كنظ انر لبلتصاؿ العمراني بيف عدد مف المراكز ثبلثة كتؿ عمرانية ىي : -كتمة شماؿ القطاع /

كىي أكبر كتمة عمرانية كالتبلحـ فييا كاضح كما يظير فى الشكؿ ( )10-1كتضـ غزة كجباليا
كبيت الىيا كبيت حانكف – كتمة كسط القطاع /كفييا النمك خطي شمالي جنكبي عمى طكؿ

الطرؽ اإلقميمية ،كتضـ دير
البمح

كالبريي

كالنصيرات

كالمغازم كجحر الديؾ  ..إلخ-

كتمة جنكب القطاع /كتتمثؿ في

محافظة خاف يكنس كماحكليا.

ك بحكـ الزيادة السكانية المرتفعة
فى قطاع غزة ك النسبة المئكية

المرتفعة مف القكل العاممة التى
تقع فى شريحة محدكدل الدخؿ

 ،برزت الحاجة إلى تكفير
المسكف االجتماعى لممساىمة

فى سد إحتياجات محدكدل

الدخؿ  ،كقد كانت ىناؾ بعض

شكؿ ( )10-1الكتؿ العمرانية األساسية لقطاع غزة
-المصدر :صالحة ،رائد أحمد ،رسالة دكتكراه 2003 ،ـ

المحاكالت مف قبؿ القطاع الخاص ك الجيات الحككمية فى عمؿ بعض المشاريع االسكانية .
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 7-1أثر االزمة والحصار عمى الوضع القائم لقطاع غزة
شكمت أحداث الحصار ك ما ترتب عمييا مف تضييؽ ك خناؽ لمختمؼ نكاحى الحياة ك مختمؼ

القطاعات (الرسمى ،الخاص  ،كالمجتمع المدنى ) عبئا متزايدا عمى قطاع غزة  ،فباالضافة لما
يعانيو قطاع غزة مف كيبلت االحتبلؿ كانسحابو منيا بعدما إستنزؼ أغمب مكاردىا المائية ك
البيئية عمى مدار سنكات إحتبللو  ،يأتى الحصار الخانؽ ليضيؼ الكثير مف االعباء ك الخناؽ

عمى أبناء قطاع غزة ك عمى إقتصاده المتيالؾ أصبل كنتيجة طبيعية لبلحتبلؿ.

كمازاؿ قطاع غزة يعاني األمريف جراء الحصار المفركض منذ ما يزيد عف ست سنكات ،حيث
بمغت معدالت البطالة في سنة  2011نحك  %30كبمغت نسبة مف ُّ
يقؿ دخميـ الشيرم عف خط
الفقر الكطني  ،%67بينما يعتمد  %85مف أىالي القطاع بدرجات متفاكتة عمى المساعدات
إلنسانية المقدمة مف مختمؼ المؤسسات كالجمعيات الخيرية كاإلغاثية؛ الدكلية كالعربية.
كفي المقابؿ تخمؼ سياسة الحصار الشامؿ ،كالتي ال يزاؿ االحتبلؿ متماديا في تصعيدىا،

انعكاسات خطيرة عمى األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالمعيشية في األراضي الفمسطينية
المحتمة ،كالتي تدىكرت أساسان منذ سنكات عدة ،بسبب تمؾ اإلجراءات كسياسة ىدـ كتدمير
الممتمكات كاألعياف المدنية ،بما فييا تدمير كاقتبلع األراضي الزراعية كاالستيبلء عمى

األراضي ،كغيرىا مف السياسات اإلسرائيمية ضد المدنييف الفمسطينييف ]النمركطى،كرقة عمؿ[.
كنظ انر لمقيكد المستمرة عمى استيراد مكاد البناء ،فانو ال يمكف فعمياُ سكل بناء عدد بسيط فقط مف

 40ألؼ كحدة سكنية مطمكبة لتمبية النمك السكاني الطبيعي كفقداف البيكت أثناء ىجكـ

(الرصاص المصبكب) العسكرم (حرب الفرقاف ) عاـ 2008ك مف ثـ العمميات العسكرية
االخيرة المسماة عامكد السحاب (حرب حجارة السجيؿ) عاـ .2012

كفرض نقص اإلسكاف« ثمنان » مرتفعاُ عمى العائبلت التي تكاجو ظركؼ إسكاف سيء كمكتظ،
كيصاحب ذلؾ تأثير غير متناسب عمى المرأة كالطفؿ .ككثير مف العائبلت التي نجحت في

إصبلح أك تكسيع منازليا معرضة اآلف لخطر انييار المنازؿ ،ألف نكعية بعض مكاد البناء
المتكافرة في السكؽ دكف المستكل ،خصكصا في حالة كقكع كارثة طبيعية أك اندالع صراع

مسمح جديد.
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في حزيراف /يكنيك  ، 2010كفي أعقاب النتائي المأساكية لمحاكلة أسطكؿ الحرية(االسطكؿ

البحرل مف السفف الذل قدـ لفؾ الحصار عف غزة عاـ  )2010لكسر الحصار ،أعمنت إسرائيؿ

حزمة مف التدابير لتخفيؼ القيكد عمى حرية الكصكؿ التي تفرضيا عمى غزة منذ حزيراف /يكنيك
 ،2007كزاد الرفع الجزئي لمقيكد المفركضة عمى الكاردات في سياؽ ىذه الحزمة تكافر السمع

االستيبلكية كبعض المكاد الخاـ ،مما يسمح باعادة تنشيط محدكدة ألنشطة القطاع الخاص.

بيد أف ىذا التخفيؼ لـ يؤد ،نظ انر لمطبيعة المحكرية لمقيكد التي ال تزاؿ قائمة ،إلى تحسيف كبير

في مستكيات معيشة الناس كالتي نضبت تمامان أثناء ثبلثة سنكات مف الحصار الصارـ .كتراجع،
خبلؿ النصؼ الثاني مف عاـ  ، 2010معدؿ البطالة في قطاع غزة بأقؿ مف نقطتيف مئكيتيف

) مف  39.3في المائة إلى  37.4في المائة(  ،ليظؿ كاحدان مف أعمى المعدالت في العالـ .كلـ
يكف ليذا التحسف الثانكم في التشغيؿ ،المصحكب بزيادة كبيرة في أسعار الغذاء ،تأثير كبير أك

لـ يكف لو تأثير عمى اإلطبلؽ عمى المستكيات المرتفعة النعداـ األمف الغذائي السائدة في أرجاء
غزة ].المؤتمر الدكلي لدعـ االقتصاد الفمسطيني إلعادة اإلعمار[ 2009-

كقد تضمف تخفيؼ الحصار ،ككذلؾ المكافقة عمى أكثر مف  100مشركع ،ممكلة مف منظمات
دكلية ،لتحسيف نكعية المياه كالصرؼ الصحي كالتعميـ كالخدمات الصحية .

كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر حصمت ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف

)األكنركا) ،أكبر ككالة لمتنفيذ في األمـ المتحدة ،إلى اآلف عمى المكافقة عمى  43مشركعا مف
ىذه المشركعات ،التي تعادؿ  11في المائة مف تكمفة خطة العمؿ الخاصة بيا في غزة.

كتباطأ تنفيذ ىذه المشركعات كتزايدت تكمفتيا بسبب النظاـ المتعدد المستكيات لمحصكؿ عمى

مكافقات كالذم ينظـ دخكؿ كؿ شحنة منفردة مف المكاد الخاـ  ،كضاعؼ مف ىذا التباطؤ في

التنفيذ االنقطاع المتكرر في إمدادات مكاد البناء ،بسبب الفتح المحدكد لممعبر الكحيد ذم

الصفة )معبر كارني)  ،كمف ثـ ،فانو بينما تككف المنفعة المحتممة ليذه المشركعات كبيرة ،نتيجة

لمتأجيؿ المتكرر في التنفيذ ،لـ يشيد السكاف إلى اآلف أم تحسف في نكعية الخدمات ] األمـ
المتحدة -تقرير[ .

29

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
الخالصة
منذ أف قامت قكات االحتبلؿ الحربي اإلسرائيمي باحتبلؿ قطاع غزة كالضفة الغربية بما فييا

مدينة القدس ،في حرب عدكانية في العاـ  1967ـ ،قامت بفرض حكميا العسكرم عمييا .كمنذ

ذلؾ التاريخ كالمجتمع الدكلي يقر كيؤكد عمى أف القكات اإلسرائيمية ىي قكة احتبلؿ حربي كأف
األراضي الفمسطينية ىي أراض محتمة ،كأف أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة المتعمقة بحماية السكاف

المدنييف كقت الحرب لمعاـ  ، 1949تنطبؽ عمييا قانكنان ،كأف سمطات االحتبلؿ الحربي

اإلسرائيمي ممزمة بتطبيؽ أحكاـ االتفاقية في األراضي الفمسطينية المحتمة .كرغـ ذلؾ فاف

سمطات االحتبلؿ الحربي اإلسرائيمي أمعنت في انتياكاتيا كبشكؿ منظـ ألحكاـ االتفاقية كمجمؿ
قكاعد القانكف الدكلي فيما يتعمؽ بادارتيا لؤلراضي الفمسطينية المحتمة كعبلقتيا بالسكاف
الفمسطينييف المدنييف الذيف يخضعكف لمحماية.

كتمثؿ سياسة الحصار شكبلن مف أشكاؿ العقكبة الجماعية التي يحظرىا القانكف الدكلي اإلنساني،

خاصة أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949الخاصة بحماية السكاف المدنييف كقت الحرب،
كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف .فالمادة  33مف االتفاقية المشار إلييا" تحظر عمى قكات

االحتبلؿ الحربي القياـ بمعاقبة األشخاص المحمييف عمى جرائـ لـ يرتكبكنيا ،كما تحظر عمى
تمؾ القكات اتخاذ تدابير اقتصاص مف األشخاص المحمييف كممتمكاتيـ".

كتؤكد المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف عمى حؽ آؿ شخص في التنقؿ كالحرآة ،كتنص المادة

( )12مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لمعاـ  "، 1966عمى حؽ كؿ

شخص يكجد عمى نحك قانكني داخؿ إقميـ دكلة ما في حرية التنقؿ كاختيار مكاف إقامتو ،كحقو

في حرية مغادرة أم بمد ،بما في ذلؾ بمده ".آما تتناقض ىذه األعماؿ العدكانية غير المبررة مع
العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لمعاـ  ، 1966بمكجب المادة

( ، )1حيث تنص عمى أنو" ال يجكز في أية حاؿ حرماف أم شعب مف أسباب

عيشو الخاصة .".كبمكجب المادة ) ( 5مف نفس العيد " تحظر عمى أم دكلة أك جماعة أك

شخص مباشرة أم نشاط أك القياـ بأم فعؿ ييدؼ إلى إىدار أم مف الحقكؽ أك الحريات
المعترؼ بيا في ىذا العيد…".
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عبلكة عمى ذلؾ اعتبرت لجنة مناىضة التعذيب أف سياستي الحصار كىدـ المنازؿ المتيف

تمارسيما قكات االحتبلؿ تشكبلف انتياكا لممادة ( )16مف اتفاقية منع التعذيب كالمعاممة القاسية

كالحاطة بالكرامة ،كال يمكف تبرير استخداـ ىاتيف السياستيف تحت أم ظرؼ مف الظركؼ .

إف أحكاـ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ممزمة لدكلة االحتبلؿ الحربي اإلسرائيمي آكنيا طرف نا في

معظـ االتفاقيات الدكلية ] المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف . [2011-

كيؤكد تقرير البركفيسكر ريتشارد فكلؾ ،مقرر األمـ المتحدة الخاص المعني بحالة حقكؽ

اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ  ، 1967أف الحصار عمى قطاع غزة غير
مشركع ،بمعزؿ تمامان عف مجمؿ آثاره اإلنسانية ،كيشكؿ في جكىره حالة كاضحة كمنيجية
كمستمرة مف العقكبة الجماعية المفركضة عمى سكاف مدنييف ،كيشكؿ انتياكا مباش انر ألحكاـ

المادة )  ( 33مف اتفاقية جنيؼ الرابعة ] المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف . [2011-

حيث أف السمطات االسرائيمية أعاقت ك الزالت تعيؽ عمميات اإلعمار الخاصة بقطاع غزة
كنتيجة مستمرة لمحركب المستعرة التى تقكـ بيا ضد القطاع ك الحصار المستمر كالخانؽ ك الذل

طاؿ جميع مناحى الحياه الخاصة بالسكاف المدنييف.

كمف ىنا كاف لدكر الباحث فى ىذا الفصؿ مف إبراز دكر الحصار كتأثيره عمى المستكل العاـ

لجميع مناحى الحياه ( إجتماعى  ،بنية تحتية  ،إقتصادل  ،حككمة  ،المكارد الطبيعية كالبيئية)
 ،ككضع المعابر كما يتـ الدخكؿ مف خبللو مف مكاد التكاد تساكل الحد االدنى مف إحتياجات
الشعب الفمسطينى المقيـ فى غزة.
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الفصل الثانى

 -2االونروا ودورىا التاريخى فى قطاع غزة
تمييد

تضمف ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة نصكصان كاضحةن بشأف حقكؽ الشعب كاألفراد ،فقد عبر في
كقد ِره ،كبما لمرجاؿ
مقدمتو عف " إيماف األمـ المتحدة بالحقكؽ األساسية لئلنساف ،كبكرامة الفرد ْ
ٍ
كالنساء كاألمـ -كبيرىا كصغيرىا -مف حقك ٍ
متساكية كما أف المادة األكلى مف الميثاؽ التي
ؽ
أكدت بدكرىا " احتراـ المبدأ الذم يقضي بالتساكم في الحقكؽ بيف الشعكب ،كبأف يككف لكؿ

منيا حؽ تقرير مصيرىا" ك "احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمناس جميعا ،كالتشجيع
عمى ذلؾ إطبلقان ببل تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الديف ،كببل تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء".

كلكف قبؿ الحديث عف األكنركا كىى منظمة تابعة لبلمـ المتحدة في مكضكع ىذا الفصؿ  ،ال بد
مف تكثيؼ بعض المعمكمات الضركرية لكؿ مف يدرس القضايا المحيطة بيذه الككالة ،كذلؾ مف

المصادر التابعة لؤلكنركا.

لقد إستطاعت االكنركا عمى مدار العقكد الماضية فى الحصكؿ عمى ثقة كتأييد الكثير مف
المجتمع الفمسطينى فى الداخؿ ك الخارج  ،كما عممت االكنركا فى جميع االكقات فى مخيمات

المجكء الفمسطينى داخؿ االراضى الفمسطينية ك خارجيا فى السمـ ك الحرب.

كقد عممت االكنركا بجيد مضاعؼ فى قطاع غزة  ،كذلؾ بسبب أف الغالبية العظمى مف سكاف
قطاع غزة ىـ البلجئيف الفمسطينييف  ،فعممت عمى تكفير الكثير مف الخدمات االساسية ليـ مف

تعميـ ك صحة ك خدمات إجتماعية ك سكنية.

كمف ىنا يمكف القكؿ أف االكنركا بالنسبة لبلجيف الفمسطينييف قد أصبحت رم از لقضيتيـ العادلة

حيث عممت عمى تكثيؽ محنتيـ منذ بداية عمميا ك حتى اليكـ  ،كما قدمت الكثير مف الخدمات
االساسية لممكاطنيف الفمسطينيف الذيف ىجركا مف أراضييـ االصمية بعد حرب عاـ ، 1948

كعممت عمى التخفيؼ مف معاناتيـ ك الحد قدر االمكاف مف تأثير اليجرة القسرية التى اضطر

إلييا البلجئيف الفمسطينييف بعد عمميات القتؿ ك التشريد التى عانكىا فى تمؾ االياـ كال زالكا
يعانكف منيا حتى اليكـ.
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 1-2تعريف االونروا

األونروا (ىي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فمسطين في الشرق األدنى).
تقدـ االكنركا المساعدة كالحماية ككسب التأييد لحكالي  4.7مميكف الجئ مف فمسطيف في األردف

كلبناف كسكرية كاألراضي الفمسطينية المحتمة  ،كذلؾ إلى أف يتـ التكصؿ إلى حؿ لمعاناتيـ كيتـ

تمكيؿ األكنركا بشكؿ كامؿ تقريبا مف خبلؿ التبرعات الطكعية لمدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة

 ،كتشتمؿ خدمات الككالة عمى التعميـ كالرعاية الصحية كاإلغاثة كالبنية التحتية كتحسيف

المخيمات كالدعـ المجتمعي كاإلقراض الصغير كاالستجابة الطارئة بما في ذلؾ في أكقات النزاع
المسمح ] مكقع االكنركا الرسمى-إنترنت[.
 1-1-2تأسيس وكالة الغوث الدولية (االونروا)
في أعقاب الصراع العربي اإلسرائيمي عاـ  ،1948تأسست األكنركا بمكجب قرار الجمعية
العامةلؤلمـ المتحدة رقـ ( 302رابعا) في  8كانكف أكؿ عاـ  1949لغرض تقديـ اإلغاثةالمباشرة
كبرامي التشغيؿ لبلجئيف الفمسطينييف ،كقد

بدأت الككالة عممياتيا الميدانية في األكؿ
مف أيار عاـ  ،1950كفي غياب حؿ
لمشكمة

البلجئيف

الفمسطينييف،

تقكـ

الجمعية العامة بالتجديد المتكرر لكالية

األكنركا ،كيمتد آخر تجديد حتى 30

حزيراف.2014

الشكؿ ( )1-2يكضح جزء مف معانة

البلجئيف أثناء ىجرتيـ مف قراىـ كمدنيـ

الشكؿ ( )1-2يكضح معاناة البلجئيف أثناء اليجرة عاـ 1948
المصدر ( :مكقع االكنركا الرسمى )www.unrwa.org

االصمية حينما ىجركا منيا قس ار عاـ

.1948
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 2-1-2حدود عمميمت االونروا
تقكـ األكنركا بتكفير خدمات التعميـ
كالصحة كاإلغاثة كالخدمات االجتماعية

لبلجئيف الذيف يستحقكف تمؾ الخدمات مف
بيف البلجئيف الفمسطينييف المسجميف لدل

الككالة كالذيف يبمغ تعدادىـ  4,7مميكف

الجئ يعيشكف في مناطؽ عمميات الككالة

الخمس كىي(:االردف  ،لبناف  ،الضفة
الغربية بما فييا القدس الشرقية ،قطاع

غزة  ،سكريا)  ].مكقع االكنركا الرسمى-

إنترنت[ .كما يظير ذلؾ فى الشكؿ (-2

الشكؿ ( )2-2يكضح حدكد عمميات االكنركا عمى مستكل الدكؿ
المصدر ( :مكقع االكنركا الرسمى )www.unrwa.org

.)2
 2-2الالجئين الفمسطينيين
كفقا لمتعريؼ العممي لؤلكنركا ،فاف
البلجئيف الفمسطينييف ىـ أكلئؾ األشخاص
الذيف كانكا يقيمكف في فمسطيف خبلؿ

الفترة ما بيف حزيراف  1946كحتى أيار
 ،1948كالذيف فقدكا بيكتيـ كمكرد رزقيـ

نتيجة حرب  ] 1948مكقع االكنركا

الرسمى-إنترنت [ .

كتعد الخدمات التي تقدميا األكنركا متاحة

لكافة أكلئؾ البلجئيف الذيف يقيمكف في
مناطؽ عممياتيا كالذيف ينطبؽ عمييـ ىذا

الشكؿ ( )3-2يكضح خياـ البلجئيف بعد اليجرة عاـ 1948
المصدر ( :مكقع االكنركا الرسمى )www.unrwa.org

التعريؼ كالذيف ىـ مسجمكف لدل الككالة

كبحاجة إلى المساعدة .كما أف ذرية أكلئؾ البلجئيف الفمسطينييف األصمييف يستحقكف أف يتـ

تسجيميـ في سجبلت الككالة .كعندما بدأت الككالة عمميا في عاـ  ،1950كانت تعمؿ عمى
36

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
االستجابة الحتياجات ما يقارب مف  7508000الجئ فمسطيني .كاليكـ ،فاف ما يقارب مف 5

مميكف الجئ فمسطيني يستحقكف التمتع بخدمات األكنركا ،ك يظير الشكؿ رقـ ( )3-2خياـ
البلجئيف بعد اليجرة مف أراضييـ االصمية عاـ .1948
يعيش ثمث البلجئكف الفمسطينيكف المسجمكف لدل األكنركا ،أك ما يزيد عف  184مميكف الجئ،

في  58مخيـ معترؼ بو لبلجئيف في كؿ مف األردف كلبناف كالجميكرية العربية السكرية كقطاع
غزة كالضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية.
ككفقا لتعريؼ األكنركا ،فاف المخيـ ىك عبارة عف قطعة مف األرض تـ كضعيا تحت تصرؼ
الككالة مف قبؿ الحككمة المضيفة بيدؼ إسكاف البلجئيف الفمسطينييف كبناء المنشآت لبلعتناء
بحاجاتيـ .أما المناطؽ التي لـ يتـ تخصيصيا لتمؾ الغاية فبل تعتبر مخيمات .كمع ذلؾ ،فاف

لؤلكنركا مدارس كعيادات صحية كمراكز تكزيع خارج المخيمات حيث يكجد تكاجد كبير لبلجئيف
الفمسطينييف ،كمنطقة اليرمكؾ بالقرب مف دمشؽ في سكرية.
إف قطع األراضي التي أنشأت المخيمات فكقيا ىي أراض حككمية أك أنيا ،في معظـ الحاالت،

أراض استأجرتيا الحككمة المضيفة مف أصحابيا األصمييف .كىذا يعني أف البلجئيف في
المخيمات ال "يممككف" األرض التي بني عمييا مسكنيـ ،إال أف لدييـ حؽ "االنتفاع" باألرض

لمغايات السكنية ،كتمتاز األكضاع االجتماعية االقتصادية في المخيمات عمكما بالفقر كبالكثافة
السكانية كبظركؼ الحياة المكبمة كبنية تحتية غير مبلئمة كالشكارع كالصرؼ الصحي ] مكقع

االكنركا الرسمى-إنترنت[.
 3-2االونروا والالجئين الفمسطينين
كفقا لمتعريؼ العممي لؤلكنركا ،فاف البلجئيف الفمسطينييف ىـ أكلئؾ األشخاص الذيف كانكا يقيمكف

في فمسطيف خبلؿ الفترة ما بيف حزيراف  1946ك حتى أيار 1948كالذيف فقدكا بيكتيـ كمكرد
رزقيـ نتيجة حرب .1948
كتعد الخدمات التي تقدميا األكنركا متاحة لكافة أكلئؾ البلجئيف الذيف يقيمكف في مناطؽ
عممياتيا كالذيف ينطبؽ عمييـ ىذا التعريؼ كالذيف ىـ مسجمكف لدل الككالة كبحاجة إلى

المساعدة .كما أف ذرية أكلئؾ البلجئيف الفمسطينييف األصمييف يستحقكف أف يتـ تسجيميـ في
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سجبلت الككالة .كعندما بدأت الككالة عمميا في عاـ  ،1950كانت تعمؿ عمى االستجابة

الحتياجات ما يقارب مف  7508000الجئ فمسطيني .كاليكـ ،فاف ما يقارب مف  5مميكف الجئ
فمسطيني يستحقكف التمتع بخدمات األكنركا.
 4-2دور االونروا فى قطاع غزة
إف قطاع غزة ،كىك شريط
برم ضيؽ عمى شاطئ البحر

المتكسط ،يحتضف أكثر مف

 1.853مميكف شخص،كىي

تعتبر كاحدة مف أكثر األماكف

اكتظاظا بالسكاف في العالـ.

كيقدر أف  1.26مميكف

نسمة ،أم ثبلثة أرباع السكاف

 ،في القطاع ىـ مف البلجئيف
الفمسطينييف المسجميف لدل

األكنركا

مكقع االكنركا

]

الرسمى-إنترنت[.

كيعيش حكالي نصؼ مميكف

الجئ

في

المعترؼ

بيا

مخيمات

غزة

كالتي

يبمغ

عددىا ثمانية كما يظير ذلؾ

فى الشكؿ ( )4-2يكضح
حدكد عمميات االكنركا داخؿ

قطاع غزة.

الشكؿ ( )4-2يكضح حدكد عمميات االكنركا داخؿ قطاع غزة
المصدر:ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينيف(االكنركا)
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كفي العقد المنصرـ ،سجؿ الكضع االجتماعي االقتصادم لمفمسطينييف العادييف في غزة انحدا ار

مستمرا .فقد عممت سنكات مف االحتبلؿ كالنزاع كالحصار المستمر عمى ترؾ الغالبية العظمى

مف السكاف في حاجة إلى المساعدة الدكلية .كال يزاؿ البلجئكف ىـ األكثر عرضة لمخطر في

ظؿ الظركؼ الحالية ،كيستمر المجتمع بمعايشة مستكيات متصاعدة مف البطالة كعدـ األمف

الغذائي كالفقر.

كقد أدل اليجكـ العسكرم اإلسرائيمي عمى قطاع غزة الذم بدأ يكـ  27كانكف األكؿ 2008

كاستمر لمدة  22يكما إلى تدمير أك إتبلؼ حكالي  608000مسكف .كمنذ ذلؾ الكقت ،فقد منع

الحصار المفركض عمى قطاع غزة األمـ المتحدة مف إجراء أية إصبلحات كبيرة أك عمميات
إعادة إعمار .كما أف الحصار يضع قيكدا شديدة عمى البضائع كالخدمات التي تقكـ األكنركا

بتزكيدىا .كيعتقد أف حكالي  3258000الجئ يعيشكف في فقر مدقع كغير قادريف عمى اإليفاء
باحتياجاتيـ األساسية لمغذاء .كما أف ىناؾ  3508000شخص آخر يقبعكف تحت خط الفقر

الرسمي ،كعبر أكثر مف  200منشأة يعمؿ فييا ما يزيد عف  108000مكظؼ ،تقكـ األكنركا
بتقديـ خدمات التعميـ كالرعاية الصحية كاإلغاثة كالخدمات االجتماعية كالقركض الصغيرة

كالمساعدات الطارئة لبلجئيف الفمسطينييف المسجميف لدييا في غزة ] االكنركا ،إنترنت[ .
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 1-4-2الخدمات التى تقدميا االونروا فى قطاع غزة
 أوال /التعميم
تشيد المستكيات التعميمية في قطاع غزة انحدا ار متكاصبل .كمف أجؿ معالجة ذلؾ ،تقكـ األكنركا

باعطاء الطبلب مساعدة إضافية مف خبلؿ مشركع مدارس التميز ،كيشمؿ ذلؾ:

كجبات غذائية  ،برامي تعميمية صيفية  ،حصص إضافية في المكضكعات الصعبة ،مكاد

مساندة بيدؼ تبسيط المنياج  ،كمع ذلؾ ،كبسبب نقص تمكيؿ تكفير مدرسيف كمنشآت إضافية،
عبلكة عمى الحصار المستمر ،فاف حكالي  %90مف مدارس األكنركا تعمؿ بنظاـ الفترتيف،
األمر الذم يجعؿ الطبلب يحصمكف عمى تعميـ مختصر .كيبمغ متكسط عدد الطبلب في الصؼ

الكاحد في غزة قرابة  38طالب ،كما تقدـ األكنركا أيضا فرص التدريب الميني كالتقني لحكالي
 18300طالب مف خبلؿ مركزم التدريب التابعيف ليا في غزة كخاف يكنس ].مكقع االكنركا

الرسمى [www.unrwa.org
 ثانيا /الصحة
لقد كانت اإلنجازات الماضية لؤلكنركا في مجاؿ الصحة مبيرة ،كخصكصا في مجاالت صحة
األـ كالطفؿ ،إال أف أثر التدىكر في الظركؼ االجتماعية االقتصادية عمى الصحة الجسدية

كالعقمية في غزة يفرض تحديات متنامية .كيقكـ حكالي  200مستشار صحة عقمية مجتمعي في
مدارس األكنركا بمساعدة األطفاؿ مف ذكم المشاكؿ كمف ذكم االحتياجات الخاصة كذلؾ مف

خبلؿ تداخبلت فردية كجماعية مستيدفة ].مكقع االكنركا الرسمى [www.unrwa.org
 ثالثا /اإلغاثة والخدمات االجتماعية

ال تزاؿ مسائؿ اإلغاثة المباشرة كمساعدات الخدمات االجتماعية تعد أم ار حاسما بالنسبة
لمعشرات مف اآلالؼ مف عائبلت البلجئيف في غزة .كتعمؿ الككالة مف أجؿ الحد مف األعباء
التي يعاني منيا البلجئكف كحماية األشخاص األشد عرضة لمخطر .كتستند المساعدات الغذائية

كالنقدية عمى االحتياجات التي يتـ تقريرىا مف خبلؿ مسح لمفقر ،كتقكـ المنظمات المجتمعية
التي تستيدؼ بشكؿ خاص المرأة كاألطفاؿ كالشباب كاأليتاـ كاألشخاص ذكم اإلعاقات بتقديـ

الخدمات االجتماعية .كتشرؼ األكنركا أيضا عمى عمميات مركز إعادة تأىيؿ األشخاص

المعاقيف بصريا كالمدرسة التابعة لو ].مكقع االكنركا الرسمى [www.unrwa.org
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 رابعا /التمويل الصغير
تكفر دائرة التمكيؿ الصغير قركضا عمى رأس الماؿ العامؿ لؤلعماؿ كالشركات الصغيرة ،كتعد

الدائرة الكسيط المالي األكبر لتمؾ القطاعات في غزة ]

مكقع االكنركا الرسمى

[www.unrwa.org
 خامسا /البنية التحتية وتطوير المخيمات (قطاع االسكان)
تقكد الككالة الجيكد الرامية إلى تحسيف المخيمات الثمانية كذلؾ مف خبلؿ :خدمات صحة

البيئة ،كاعادة تأىيؿ كاعمار المساكف  ،كصيانة كانشاء البنية التحتية ،ك سكؼ نتناكؿ ىذا الدكر
بالمزيد مف الشرح الحقا.
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 5-2مخيمات الالجئين فى قطاع غزة
الشكؿ( )5-2يكضح مكاقع المخيمات الفمسطينية الخاصة بالبلجئيف الفمسطينييف ك عبلقتيا
بالمدف الفمسطينينة داخؿ قطاع غزة.

الشكؿ ( )5-2يظير مكاقع مخيمات البلجئيف كعبلقتيا بالمدف الفمسطينية فى قطاع غزة
المصدر:ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينيف(االكنركا)

42

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
 مخيم جباليا:
ىك أكبر مخيمات البلجئيف الثمانية في قطاع غزة .كيقع المخيـ إلى الشماؿ مف غزة بالقرب مف

قرية تحمؿ ذات اإلسـ ،كفي أعقاب الحرب العربية اإلسرائيمية عاـ  ،1948استقر 358000
الجئ في المخيـ ،معظميـ كانكا قد فركا مف القرل الكاقعة جنكب فمسطيف.

كاليكـ ،فاف حكالي  1088000الجئ مسجؿ يعيشكف في المخيـ الذم يغطي مساحة مف األرض

تبمغ فقط  184كيمكمتر مربع .كالمخيـ يعكس شخصية حضرية كاممة ،كىك مكتظ بالسكاف بدرجة
كبيرة ،كذلؾ يعد أحد اليمكـ الرئيسة لمقاطنيف فيو ،كتأثر المخيـ بشكؿ كبير بسبب الحصار
المفركض عمى غزة كالذم أدل إلى ارتفاع شديد في معدؿ البطالة .عبلكة عمى أف الحظر

المفركض عمى مكاد البناء قد سبب نقصا في المساكف ،كيفتقر السكاف في المخيـ لسبؿ الكصكؿ
لمياه شرب مبلئمة كلمكيرباء ] .مكقع االكنركا الرسمى-إنترنت [.
مخيم النصيرات:

مخيـ النصيرات مخيـ مكتظ كمزدحـ ،كيقطف فيو حاليا أكثر مف  608000الجئ  ،كقد تأسس
المخيـ في كسط قطاع غزة ،كىك قريب جدا مف مخيمي البريي كالمغازم ،كفي البداية ،استقر
 168000الجئ في المخيـ بعد فرارىـ مف المقاطعات الجنكبية في فمسطيف في أعقاب الحرب

العربية اإلسرائيمية عاـ  ،1948بما فييا المناطؽ الساحمية كمنطقة بئر السبع .كقد اكتسب
المخيـ اسمو مف قبيمة بدكية محمية .كقد اضطر البلجئكف في البداية لمعيش في سجف بريطاني

قديـ كاف مكجكدا في المنطقة،كعمؿ الحصار عمى زيادة معدؿ البطالة كالتسبب بنقص في
إمدادات مياه الشرب كالكيرباء ،كيعاني المخيـ مف ارتفاع شديد في الكثافة السكانية ،كسكانو
غير قادريف عمى إصبلح أك بناء منازؿ جديدة بسبب الحصار المفركض عمى استيراد مكاد

البناء] مكقع االكنركا الرسمى-إنترنت [ .
مخيم الشاطىء :

ثالث أكبر مخيمات البلجئيف الثمانية في قطاع غزة ،ككاحد مف أكثر المخيمات اكتظاظا

بالسكاف،كيعرؼ مخيـ الشاطئ أيضا باسـ "الشاطي" .كيقع المخيـ عمى شاطئ البحر األبيض
المتكسط في مدينة غزة كالى الشماؿ مف رصيؼ الميناء في غزة .كمثؿ مخيـ جباليا ،فاف المخيـ
يتمتع بخصائص حضرية لمغاية ،كفي البداية ،استضاؼ مخيـ الشاطئ  238000الجئ مف
الذيف فركا مف المد كيافا كبئر السبع كالمناطؽ األخرل في فمسطيف .كالمخيـ اليكـ يعد مسكنا
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ألكثر مف  808000الجئ يسكنكف جميعيـ في بقعة ال تزيد مساحتيا عف  0852كيمكمتر مربع

فقط  ،كتمتاز الشكارع كاألزقة في المخيـ بأنيا ضيقة لمغاية في أغمب األحياف ،كتعتبر المنطقة
مف بيف أكثر األماكف اكتظاظا بالسكاف في العالـ ،كقد عمؿ الحصار المفركض عمى غزة عمى
تفاقـ المشاكؿ التي يعاني منيا المخيـ؛ حيث أف نقص مكاد البناء تمنع مف إجراء إصبلحات

عمى المساكف كبناء مباني جديدة لمتكيؼ مع العدد الكبير مف السكاف .كما أف ىناؾ ايضا نقص
في سبؿ الكصكؿ إلى مياه الشرب كالكيرباء المناسبة ] مكقع االكنركا الرسمى-إنترنت [ .
مخيم البريج:

يعد مخيـ البريي مخيما صغي ار نسبيا ،كىك يقع كسط قطاع غزة بجانب مخيمي المغازم
كالنصيرات ،كتـ إنشاء المخيـ في الخمسينات مف القرف الماضي الستضافة ما يقارب مف

 138000الجئ كانكا حتى تمؾ المحظة يعيشكف في ثكنات الجيش البريطاني كالخياـ .كالبلجئكف
الذيف استقر بيـ المقاـ في مخيـ البريي كانكا قد حضركا أصبل مف المدف الكاقعة شرؽ غزة

كالفالكجة .كاليكـ ،فاف عدد سكاف المخيـ يزيد عف  318000نسمة.

إف نقص المساكف في المخيـ قد ازداد سكءا نتيجة الحصار المفركض عمى غزة كالذم عمؿ
عمى منع الناس مف استيراد مكاد البناء .كما أف التزكيد بالمياه كالكيرباء غير مناسبيف كتنتشر

البطالة في المخيـ الذم يعاني مف معدالت عالية مف الفقر ] مكقع االكنركا الرسمى-إنترنت [ .
مخيم دير البمح:

مخيـ دير البمح ىك أصغر مخيمات البلجئيف في قطاع غزة .كيقع المخيـ عمى شاطئ البحر
األبيض المتكسط إلى الغرب مف المدينة التي تحمؿ ذات اإلسـ في إشارة إلى بساتيف البمح

الكثيرة التي تنمك فييا ،كعممت الخياـ عمى تكفير مساكف مؤقتة لبلجئيف األصمييف في المخيـ
الذيف كاف عددىـ يبمغ  98000كالذيف كانكا قد فركا مف بيكتيـ نتيجة لمحرب العربية اإلسرائيمية

عاـ  ،1967ككانت جذكر معظـ أكلئؾ البلجئيف الذيف استقركا في دير البمح تعكد لمقرل الكاقعة
في منتصؼ كجنكب فمسطيف ،كتـ استبداؿ الخياـ بمساكف مبنية مف الطكب الطيني ،كالحقا
بمساكف اسمنتية .كيكجد حاليا أكثر مف  208000الجئ يعيشكف في المخيـ  ،كيعاني سكاف
المخيـ مف الفقر كمف ارتفاع نسبة البطالة،كالتي تفاقمت بسبب الحصار المفركض عمى غزة.

كما أنيـ يتفتقدكف أيضا سبؿ الكصكؿ لمياه شرب مبلئمة كلمكيرباء ،كىـ غير قادريف عمى بناء

أك تكسعة مساكنيـ بسبب الحظر المفركض عمى مكاد البناء ] مكقع االكنركا الرسمى-إنترنت [
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مخيم المغازى:
يقع مخيـ المغازم في كسط قطاع غزة إلى الجنكب مف مخيـ البريي .كقد تأسس المخيـ عاـ

 ،1949كىك كاحد مف أصغر المخيمات في غزة ،سكاء مف حيث الحجـ أـ مف حيث عدد

السكاف ،كيتسـ مخيـ المغازم بضيؽ أزقتو كارتفاع كثافتو السكانية ،حيث أف ىناؾ أكثر مف
 248000الجئ يسكنكف في مساحة ال تزيد عف  086كيمكمتر مربع .كمعظـ البلجئيف الذيف
قدمكا إلى المخيـ كانكا قد فركا بسبب األعماؿ العدائية التي رافقت الحرب العربية اإلسرائيمية عاـ

 ،1948كتنحدر أصكليـ مف القرل الكاقعة جنكب ككسط فمسطيف  ،كال يمكف القياـ بأم أعماؿ
بناء أك إصبلح بسبب أف الحصار يعمؿ عمى منع الغزييف مف استيراد مكاد البناء .كقد عمؿ

ذلؾ عمى زيادة حدة المشاكؿ اإلسكانية التي يعاني منيا السكاف المتزايدكف عبلكة عمى زيادة

صعكبة صيانة البنية التحتية المتيالكة لممخيـ ،كمثؿ باقي المخيمات في غزة ،يعاني مخيـ

المغازم مف ارتفاع شديد في معدؿ البطالة كالفقر ] مكقع االكنركا الرسمى-إنترنت [ .
مخيم خان يونس:

يقع مخيـ خاف يكنس عمى بعد نحك كيمكمتريف عف شاطئ البحر األبيض المتكسط إلى الشماؿ

مف رفح .كىك يقع إلى الغرب مف مدينة خاف يكنس التي تعد مرك از تجاريا رئيسا كالتي كانت

نقطة تكقؼ في الطريؽ التجارم القديـ إلى مصر ،كفي أعقاب حرب عاـ  ،1948التجأ
 358000الجئ إلى المخيـ بعد أف فركا مف منازليـ خبلؿ أعماؿ العنؼ ،ككاف معظميـ مف
منطقة بئر السبع .كيقطف في مخيـ خاف يكنس اليكـ ما يزيد عف  688000الجئ  ،ككما ىك

الحاؿ في باقي المخيمات في غزة ،فقد أدل الحصار إلى زيادة في معدؿ البطالة كالى حدكث

مشاكؿ في سبؿ الكصكؿ إلى مياه الشرب كالكيرباء  ،كيعاني المخيـ مف مشاكؿ كبيرة في

صيانة البنية التحتية كفي تكفير مساكف كافية لمعدد الكبير مف السكاف .كال يمكف ألم عممية

بناء أك إعادة بناء ،سكاء لمبنية التحتية أك لممساكف ،بأف تتـ طالما أف الحظر المفركض عمى

دخكؿ مكاد البناء ال يزاؿ قائما ] مكقع االكنركا الرسمى-إنترنت [ .
مخيم رفح لالجئين:

يقع مخيـ رفح إلى الجنكب مف غزة بالقرب كعمى الحدكد المصرية .كقد تأسس المخيـ عاـ

 ،1949كفي ذلؾ الكقت ،كاف المخيـ كاحدا مف أكثر المخيمات اكتظاظا بالسكاف مف بيف

المخيمات الثمانية في قطاع غزة ،كمع مركر السنيف ،انتقؿ اآلالؼ مف البلجئيف مف المخيـ إلى
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المشركع اإلسكاني القريب في تؿ السمطاف ،األمر الذم جعؿ المخيـ ال يكاد يمكف تمييزه عف

المدينة المحاذية لو  ،ككاف المخيـ في األصؿ مبلذا لما مجمكعو  418000الجئ فركا مف
األعماؿ العدائية لحرب عاـ  ،1948كىك اليكـ مسكنا لحكالي  998000الجئ .كتعد الكثافة

السكانية العالية مشكمة رئيسية حيث يعيش البلجئكف في مساكف مكتظة في شكارع ضيقة لمغاية،
كقد أدل الحصار المفركض عمى غزة إلى بطالة متزايدة ،كيفتقد السكاف إلى سبؿ الكصكؿ إلى

مياه الشرب كالكيرباء بشكؿ كاؼ .كما أف القطاع يعاني أيضا مف مشاكؿ كبيرة مرتبطة مع

ارتفاع الكثافة السكانية كصيانة البنية التحتية ] مكقع االكنركا الرسمى-إنترنت [ .
 1-5-2مشكمة النمو السكانى والتوسع العمرانى لمخيمات الالجئين

يبمغ معدؿ الكثافة السكانية في قطاع غزة  4,505نسمة في الكيمك متر المربع الكاحد ،مع كجكد
1.6مميكف نسمة في مساحة تبمغ 365كيمك متر مربع .كيمثؿ األطفاؿ حكالي نصؼ عدد

السكاف ،كنحك ثبلثة أرباع السكاف ىـ مف البلجئيف المسجميف ،كيظير الشكؿ رقـ ( )6-2ك
الجدكؿ رقـ ( )1-2إجمالى عدد السكاف لقطاع غزة كنسبة البلجئيف منو كالتكزيع العمرل
لبلجئيف كما يظير التكقعات ليذه االعداد حتى عاـ .2020

الشكؿ ( )6-2يظير إجمالى عدد السكاف كنسبة البلجئيف ك التكقعات المستقبمية لعدد السكاف حتى عاـ 2020
المصدر]:إستجابة االكنركا العممياتية[2013-
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المؤشر

القيمة

عدد البلجئيف الفمسطينييف فى العاـ 2012

 1.2مميكف

عدد البلجئيف الفمسطينييف المقدر فى العاـ

2020

 1.6مميكف
 4.505نسمة فى الكيمك متر المربع

الكثافة السكانية فى العاـ 2012

الكاحد

 5.835نسمة فى الكيمك متر المربع

الكثافة السكانية المتكقعة فى العاـ 2020

الكاحد

عدد االطفاؿ مف البلجئيف الفمسطينيف الذيف

تتراكح أعمارىـ بيف ( )17-0فى العاـ 2012

عدد االطفاؿ مف البلجئيف الفمسطينيف الذيف

تتراكح أعمارىـ بيف ( )17-0فى العاـ 2020

عدد الشباب مف البلجئيف الفمسطينيف الذيف

تتراكح أعمارىـ بيف( )29-15فى العاـ 2012

عدد الشباب مف البلجئيف الفمسطينيف الذيف

تتراكح أعمارىـ بيف( )29-15فى العاـ 2020

523.401
701.671
360.170
482.843

جدكؿ ( )1-2يظير إجمالى عدد السكاف فى قطاع غزة كنسبة البلجئيف كالتكقعات المستقبمية لعدد السكاف حتى عاـ 2020
المصدر]:إستجابة االكنركا العممياتية[2013-

كقد كصؿ معدؿ النمك السكاني السنكم في صفكؼ البلجئيف في غزة في العاـ  2012إلى أعمى

مستكل عند  3.5 %كمف المتكقع بأف يتراجع قميبل إلى  3%بحمكؿ العاـ  2020 .كستفرض

الزيادة السكانية المحتمة ضغكطات إضافية عمى إمكانية الحصكؿ عمى مساكف كخدمات بأسعار
معقكلة كالتي تشمؿ الكيرباء ،المياه ،كمعالجة المياه العادمة .كما أف النمك السكاني كارتفاع عدد

اليافعيف ،كالذيف سيصبحكف ضمف القكل العاممة خبلؿ السنكات القادمة ،يعني أف عمى اإلقتصاد

أف ينمك بصكرة تتماشى مع كتيرة تكسع القكل العاممة كيظير الشكؿ رقـ ()6-2الكضع العاـ
كالمؤشر االسكانى لبلجئيف الفمسطينيف.
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ماذا يعني ذلك لالجئين الفمسطينيين
يعيش أكثر مف  540,000الجئ فمسطيني مسجؿ ،أم ما نسبتو  43 %مف عدد البلجئيف

الفمسطينييف في غزة ،في ثمانية مخيمات رسمية لبلجئيف .كقد تحكلت المخيمات عمى مدار

السنكات مف خياـ مؤقتة إلى إنشاءات معقدة تتسـ بخميط مف األبنية تتراكح مف البيكت
المتكاضعة إلى المساكف متعددة الطكابؽ .

إف تركيز األكنركا عمى تكفير الخدمات األساسية كالتعميـ كالصحة إضافة إلى إعادة بناء
المساكف التي تضررت أك ُدمرت بسبب العمميات العسكرية اإلسرائيمية  ،قد حد مف المدل الذم
استطاعت األكنركا مف خبللو إعادة إنشاء ،ترميـ ،أك حتى صيانة المساكف في المخيمات
الفمسطينية .كتعد بعض ىذه المخيمات مف المناطؽ العمرانية األشد كثافة في العالـ ،كعمى مر

العقكد أصبحت مساكف البلجئيف داخؿ المخيمات كخارجيا تعاني مف أكضاع سيئة .كال يمكف

الفصؿ بيف نكعية البيئة العمرانية في المخيمات كنكعية حياة البلجئيف .

ففي غزة يعاني نحك  49 %في المتكسط مف المساكف في المخيمات مف أكضاع متردية  ،كما

يظير الشكؿ رقـ ( )7-2نسبة المساكف التى دكف المستكل تبعا لكؿ مخيـ ،كالشكؿ رقـ (-2

 )8عدد السكاف البلجئيف فى المخيمات فى الكيمكمتر المربع الكاحد .

إف معظـ جدراف مساكف البلجئيف غير آمنة مف الناحية الييكمية ،كىي سيئة العزؿ كغير

مقاكمة لممياه  ،كما ال يمكف إصبلح أسطح المساكف في كثير مف األحياف كبالتالي فيي في
حاجة إلى االستبداؿ  ،كما أف التيكية غير كافية كتعاني المنازؿ مف الرطكبة كالعفف كالبرد في

الشتاء كالحر في الصيؼ ،كتتكدس العديد مف األسر داخؿ غرؼ قميمة إضافة إلى أف معظـ
الطرؽ ضيقة ،يتعذر الكصكؿ إلييا كغير مضاءة ] إستجابة االكنركا العممياتية.[2013-
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الشكؿ ( )7-2يظير نسبة المساكف التى دكف المستكل تبعا لكؿ مخيـ
المصدر]:إستجابة االكنركا العممياتية[2013-

الشكؿ ( )8-2يظير عدد السكاف البلجئيف فى المخيمات فى الكيمكمتر المربع الكاحد
المصدر]:إستجابة االكنركا العممياتية[2013-
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 6-2الوضع القانونى ألراضى المخيمات
إف الكضع القانكنى المتصؿ بأراضى المخيمات ينص عمى األتى":االراضى التى تقع عمييا
مخيمات البلجئيف ىى أراض تعكد لمحككمة ك عمى ىذا اليجكز البيع أك التأجير الل عقار

داخؿ ىذه المخيمات"  ،ك قد تـ االعبلف فى مجمة الكقائع الفمسطينية ]الكقائع الفمسطينية-

. [1964

كقد كاف الحاكـ االدرال أصدر ق ار انر برقـ ( )24لسنة  1960يحدد مف خبللو حدكد كؿ معسكر
مف معسكرات البلجئيف الثمانية الكاقعة فى قطاع غزة حيث نشر ىذا القرار فى الجريدة الرسمية

فى تاريخ ( ] )1960/12/7قرار الحاكـ االدارل العاـ. [1960-

ك بيذا تعتبر أراضى المخيمات أراضى حككمية لحيف عكدة البلجئيف إلى أراضييـ التى ىجركا

منيا ،كصدر أكؿ قرار مف االمـ المتحدة بشأف عكدة البلجئيف إلى أراضييـ فى  11ديسمبر

، 1949كقد عرؼ بقرار العكدة حيث أف ىذا القرار لـ يأتى لبلجئيف الفمسطينيف بشكؿ خاص

كلكنو أكد عمى حؽ العكدة االصمى ،كبقيت الق اررات المؤيد ليذا الحؽ غير قابمة لمتنفيذ ،ك جاء

االعبلف العالمى لحقكؽ االنساف مؤكدا عمى ىذا الحؽ فى المادة ( )13مف االتفاقية الدكلية
لحقكؽ االنساف بنصيا"اليحرـ أحدا تعسفا مف حؽ دخكؿ ببلده"ك قد نصت إتفاقيات جنيؼ

 ، 1949أحكاما تتعمؽ بحؽ العكدة فى حاالت االحتبلؿ العسكرل ك نزاع المسمح.

] تكماس،ماليكف.[1979-

 7-2دور االونروا فى تطوير المخيمات
يمكف القكؿ بأف االكنركا كانت كال زالت معنية بأكضاع البلجئيف الفمسطينيف فى أماف سكناىـ
داخؿ مخيمات المجكء ك ذلؾ اليتعارض بتاتا مع حؽ العكدة  ،كما تحاكؿ االكنركا جاىدة عمى

أف تعمؿ عمى تحسيف الخدمات المقدمة لبلجىء الفمسطينى ،الف االنساف الذل يعيش فى المخيـ
ىك إنساف بكؿ ما تحيكيو الكممة مف معنى ك بحاجة إلى أف يعيش حياتو الطبيعية  ،كأف تتكفر

لو الحدكد الدنيا مف الحياه مثمو فى ذلؾ مثؿ مف يسكف خارج المخيـ  ،حيث ال يجكز حرماف
أبناء المخيمات مف تحسيف ظركفيـ الحياتية بحجة الخكؼ مف التكطيف.

كقد تـ ىدـ االالؼ مف بيكت البلجئيف فى رفح كخاف يكنس فى الفترة االخيره فى قطاع غزة  ،ك

تقكـ االكنركا بكضع خطة لتطكير مخيـ البلجئيف مف خبلؿ بناء مشاريع إسكاف جديدة اليكاء

مف تيدـ بيتو ،ك كذلؾ لتمنح بيكتا جديدة لمفقراء.
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إف كؿ التحسينات التى قامت بيا االكنركا ك سكؼ تقكـ بيا التتعارض مع حؽ العكدة حيث أف

القرارت الدكلية الخاصة بيذا الشأف كاضحة كجمية إذ أنو بعد نشكء المشكمة الفمسطينية ،كتيجير

ىذه األعداد الكبيرة مف البلجئيف ،سارعت األمـ المتحدة إلى اتخاذ قرار )  ( 194لعام 1948

الذي تنص الفقرة )  ( 11منو عمى ما يمى " :تقرر الجمعية العامة أف عكدة البلجئيف الراغبيف
في العكدة إلى أكطانيـ كالعيش بسبلـ مع جيرانيـ يجب أف يسمح ليـ بذلؾ في أكؿ فرصة
عممية ممكنة كأنو يجب دفع تعكيض لممتمكات الذيف ال يرغبكف في العكدة كدفع تعكيضات

لمخسارة كالضرر الذم أصاب الممتمكات ألصحابيا كارجاعيا إلى أصميا مف قبؿ الحككمات
كالسمطات المسؤكلة بناء عمى قكاعد القانكف الدكلية كالعدالة" ] الزرك. [2000-
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الخالصة
ىجرت الغالبية العظمى مف البلجئيف الفمسطينييف خبلؿ النكبة الفمسطينية ،حيث تـ تيجير أكثر

مف  750ألؼ فمسطيني ما بيف األعكاـ  ،1947-1949كبقي نحك  150ألؼ فمسطيني فقط
في المناطؽ التي أصبحت بتاريخ  15أيار  1948تعرؼ بدكلة إسرائيؿ .كىنالؾ ما يقارب 400

ىجر لممرة الثانية أثناء الحرب العربية-اإلسرائيمية في العاـ 1967
ألؼ فمسطيني معظميـ ّ
ىجر داخميان بمف فييـ الفمسطينيكف مف شرقي القدس.
(الجئي اؿ 67أك "النازحيف") كعدد منيـ ّ
كما تكاصمت بعدىا عمميات التيجير القسرم لمفمسطينييف كمنيـ البلجئيف مف المناطؽ المحتمة
ٍ
كبأشكاؿ مختمفة.
عاـ  1967كفي مناطؽ الشتات

بعد مركر أكثر مف ستة عقكد عمى تيجيرىـ في العاـ  ،1948يبقى البلجئكف كالميجركف

منفييف قس انر عف ديارىـ كممتمكاتيـ ،كال يزالكف ينشػدكف الحؿ العادؿ الدائـ لقضيتيـ عمى أساس
الشرعية الدكلية كحقكقيـ اإلنسانية القاضية بعكدتيـ في ديارىـ األصمية كاستعادتيـ لممتمكاتيـ
كأراضييـ ،كتعكيضيـ عف األضرار التي لحقت بيـ كبممتمكاتيـ ،باإلضافة إلى تعكيض غير

الراغبيف بالعكدة منيـ كتكطينيـ ،بناءان عمى الق اررات كالشرعية الدكلية كق اررات األمـ المتحدة ذات
الصمة كفي المقدمة منيا قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  194قرار مجمس األمف رقـ

، 237كقد حاؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة كالغربية كشرقي القدس كقطاع غزة ،بدكره دكف عكدة

ىجركا عف أراضييـ في العاـ 1967كما بعدىا .
البلجئيف الذيف ّ
إف التنمية البشرية لؤلكنركا كالخدمات اإلنسانية تشمؿ التعميـ االبتدائي كالميني كالرعاية الصحية
األكلية ،شبكة األماف االجتماعي كالدعـ كالبنية التحتية كتحسيف المخيمات المجتمعي كاإلقراض

الصغير كاالستجابة الطارئة ،بما في ذلؾ في حاالت النزاع المسمح ،كيتـ تسميـ الخدمات ضمف

خمسة برامي كىى التعميـ ك الصحة ك الخدمات ك الشكؤف االجتماعية البينة التحتية كتطكير
المخيمات ك الطكارلء ،حيث ما زالت االكنركا تقدـ الخدمات لممجتمع الفمسطينى ،ك لكف ىذه
الخدمات تتأثر سمبا ك إيجابا بمدل الدعـ المادل المقدـ مف قبؿ الدكؿ المانحة لؤلكنركا لمقياـ

بكاجباتيا تجاه البلجئيف الفمسطينييف.
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تمييد

قطاع غزة والحروب و الكوارث الطبيعية

عانى العالـ كمو مف ككارث في الماضي .ىذه الككارث غالبا ال يمكف التنبؤ بيا ك مف الطبيعى

اف يصيب أم جزء مف العالـ دكف أم سابؽ إنذار ،ك تعرؼ الكارثة عمى أنيا " حدث طبيعي أك
مف صنع اإلنساف التي تؤثر سمبا عمى الحياة كالممتمكات ك سبؿ العيش أك الصناعة مما يؤدل

إلى تغييرات دائمة لممجتمعات البشرية  ،كالنظـ اإليككلكجية كالبيئة في كثير مف األحياف"

] ماكنترل ك كككب.[2004-

كفقا لذلؾ  ،فاف الككارث ىي أحداث مدمرة لمغاية كتسبب المعاناة كالحرماف ك المشقة كالضرر ك

حتى المكت  ،كنتيجة طبيعية لمذيف يتعرضكف مباشرة لمككارث كالمرض كانقطاع التجارة
كاألعماؿ داخؿ المنطقة المتضررة  ،كالتدمير الجزئي أك الكمي لمبنية التحتية الحيكية مثؿ

المنازؿ كالمستشفيات ك غيرىا مف المباني كالطرؽ كالجسكر ك خطكط الكيرباء.
أما عف أسباب الككارث كحدكثيا فمنيا ما يحدث بشكؿ طبيعى مثؿ الزالزؿ كاألعاصير

كالفيضانات  ،كقد تككف الككارث بسبب األحداث التي مف صنع اإلنساف  ،مثؿ الحرب ،
كالحرائؽ  ،كالصراعات المتنامية .
ىناؾ العديد مف الككارث الطبيعية في القرف الماضي التى أكدىت بحياة آالؼ االشخاص فى
مناطؽ متفرقة مف العالـ  ،كمنيا قطاع غزة ك الذل عانى الكثير مف الكيبلت سكاء كانت

طبيعية مثؿ الفيضاف االخير الذل حصؿ فى شتاء عاـ  2014ك منيا ما ىك مف قبؿ االنساف

ك الذل تمثؿ فى حركب متعاقبة قاـ بيا االحتبلؿ االسرائيمى.

كمف االىمية بمكاف االىتماـ بأكلى االعماؿ التى يجب القياـ بيا بعد الكارثة اال كىك عممية

تقييـ الضرر كما حدث ،ألنو ىك الخطكة األكلى التى يجب القياـ بيا مف قبؿ كافة المؤسسات

الفاعمة عمى االرض سكاء كانت حككمية أك غير حككمية  ،كسكؼ يركز ىذا الفصؿ عمى تاريخ

الككارث كمدل إستعداد األكنركا كاالستجابة لحدكث أية كارثة في المستقبؿ.
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 1-3تعريفات و مصطمحات فى عمم الكوارث الطبيعية

الكوارث الطبيعية ىي ابتبلء أك دمار كبير يحدث بسبب حدث طبيعي منطكم عمى خطكرة ك
ىناؾ تعريفات متعددة لمكارثة حددتيا المنظمات كالييئات الدكلية كالكطنية المتخصصة ،كيشترط

في التعريؼ الكضكح كالشمكلية كاإليجاز كدقة اختيار الكممات ،كمف ىذه التعريفات:
-

ىيئة األمم المتحدة :الكارثة ىي حالة مفجعة يتأثر مف جرائيا نمط الحياة اليكمية فجأة
كيصبح الناس بدكف مساعدة كيعانكف مف كيبلتيا كيصيركف في حاجة إلى حماية ،كمبلبس،
كممجأ ،كعناية طبية كاجتماعية كاحتياجات الحياة الضركرية األخرل ]البنؾ الدكلي لئلنشاء

كالتعمير  /البنؾ الدكلي.[ 2010-

 المنظمة الدولية لمحماية المدنية :الكارثة ىي حكادث غير متكقعة ناجمة عف قكل الطبيعة،أك بسبب فعؿ اإلنساف كيترتب عمييا خسائر في األركاح كتدمير في الممتمكات ،كتككف ذات
تأثير شديد عمى االقتصاد الكطني كالحياة االجتماعية كتفكؽ إمكانيات مكاجيتيا قدرة المكارد

الكطنية كتتطمب مساعدة دكلية ] البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير  /البنؾ الدكلي.[ 2010-

 دليل الدفاع المدني الصناعي :الكارثة ىي حادثة كبيرة ينجـ عنيا خسائر جسيمة فياألركاح كالممتمكات كقد تككف كارثة طبيعية مردىا فعؿ الطبيعة (سيكؿ ،زالزؿ ،عكاصؼ..

الخ) كقد تككف كارثة فنية مردىا فعؿ اإلنساف سكاء كاف إراديان (عمدان) أـ ال إراديان (باإلىماؿ )
كتتطمب مكاجيتيا معكنة األجيزة الكطنية كافة (حككمية كأىمية) أك الدكلية إذا كانت قدرة

مكاجيتيا تفكؽ القدرات الكطنية] البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير  /البنؾ الدكلي.[ 2010-

(التحكؿ المفاجئ غير المتكقع في أسمكب الحياة
 المنظمة األمريكية لميندسي السالمة :ّ
العادية بسبب ظكاىر طبيعية أك مف فعؿ إنساف تتسبب في العديد مف اإلصابات كالكفيات
كع ّرفت أيضان بأنيا (كاقعة مفاجئة تسبب أض ار انر فادحة في
أك الخسائر المادية الكبيرة)ُ .
األركاح كالممتمكات كتمتد آثارىا إلى خارج نطاؽ المنطقة أك الجماعة المنككبة) ].البنؾ
الدكلي لئلنشاء كالتعمير  /البنؾ الدكلي.[ 2010-

 إدارة الكوارث :كفقا لبلتحاد الدكلي لجمعيات الصميب األحمر كاليبلؿ األحمر  ،كادارةالككارث يمكف تعريفيا بأنيا تنظيـ كادارة المكارد كالمسؤكليات لمتعامؿ مع جميع الجكانب
اإلنسانية في حاالت الطكارئ ،كبخاصة التأىب كاالستجابة كاالنتعاش مف أجؿ تخفيؼ أثر

الككارث ].البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير  /البنؾ الدكلي.[ 2010-
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 دورة حياة إدارة الكوارث :ك العممية التي مف خبلليا تستعد فييا كتضع الحككمات كالشركاتكالمجتمع المدني خطة لمكاجية الككارث كالحد مف تأثيرىا  ،كعمى الفكر التجييز لرد الفعؿ
،كاتخاذ خطكات لبلنعاش المبكر بعد الكارثة ،كىى تشمؿ أربعة عكامؿ رئيسية ىى التخفيؼ

كالتأىب كاالستجابة كاإلنعاش ]البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير  /البنؾ الدكلي.[ 2010-

 التخفيف  :جميع التدابير التي يمكف اتخاذىا قبؿ كقكع الكارثة التي تيدؼ لتقميؿ تأثيرىاعمى المجتمع كالبيئة] .البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير  /البنؾ الدكلي.[ 2010-

 التأىب  :حيث تشمؿ جميع األنشطة الرامية إلى تقميؿ أك الحد مف الخسائر في األركاحكاألضرار،كما تشمؿ أيضا التنظيـ كالتخطيط لئلبعاد المؤقت لمناس ك الممتمكات مف مكقع
ميدد كتسييؿ اإلنقاذ في الكقت المناسب  ،كاإلغاثة كاعادة التأىيؿ لممنطقة المتضررة.

االستجابة  :ىك مجمكع الق اررات كاإلجراءات التي اتخذت أثناء كبعد الككارث ،بما في ذلؾ
اإلغاثة الفكرية كاعادة التأىيؿ ،كاعادة اإلعمار]البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير  /البنؾ
الدكلي.[ 2010-

 االنعاش  :اإلجراءات التي يتـ اتخاذىا إلعادة تأسيس المجتمع بعد فترة مف إعادة التأىيؿالبلحقة لمكارثة .كتشمؿ اإلجراءات بناء مساكف دائمة ،االستعادة الكاممة لجميع الخدمات،

كاستئناؼ كامؿ لمدكلة قبؿ كقكع الكارثة ]إدارة االمـ المتحدة لمشؤكف االنسانية، [1992-
يبدأ االنعاش بعد انتياء حالة الطكارئ ،كيستمر حتى العكدة إلى الكضع الطبيعي لجميع

األنظمة .

 عممية تقييم الضرر :عممية تقييـ األضرار بناء عمى المعرفة ليساعد في اإلجابة عمىاألسئمة المبدئية مثؿ أم نكع مف االنشاءات قد إنيار كلماذا؟ كما الذل تسبب في االنييار؟

كيؼ؟ كما ىك الجزء مف البناء الذل شيد أض ار ار كبيرة ،كلماذا؟ ]. [Kwasinski, 2011
 تقييم األضرار لممبانى :يستخدـ تقييـ األضرار السريع لمعرفة االنطباع العاـ مف المبانىالمنيارة  ،في حيف يتـ استخداـ تقييـ األضرار بشكؿ مفصؿ لتحديد حالة الضررك تحديد
كؿ جزء مف الضرر ك مكقعو مف المنبى المنشأ ]. [Kwasinski, 2011
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 2-3مفيوم إطار العمل بالكوارث
في السنكات األخيرة ،طمبت الحككمات األعضاء في البنؾ الدكلي المساعدة في كضع كتمكيؿ
برامي لمتعافي االقتصادم كاعادة اإلعمار بعد كقكع الككارث ،كلتحديد حجـ برامي ما بعد

الككارث استخدـ البنؾ منيجية تقييـ األضرار كالخسائر الناجمة عف الككارث كالتي قامت
بتطكيرىا بصفة مبدئية المجنة االقتصادية لؤلمـ المتحدة ألمريكا البلتينية كالبحر الكاريبي
] [2003 – ECLAC

ىناؾ نكعاف رئيسياف مف الككارث يؤثراف عمى المجتمع كعمى االقتصاد يتـ كضعيما في

االعتبار عند إجراء عممية التقييـ كىما التدمير) الكمي أك الجزئي (لؤلصكؿ المادية ،كالتغييرات
البلحقة الخاصة بسير التنمية االقتصادية في المنطقة المتضررة ،تـ اعتماد التعريفات التالية
لتأثيرات الككارث بعد دراسة دقيقة لمتجارب التي جرت طكاؿ األربعة عقكد الماضية .

أوال :الضرر
دمار كمي أك جزئي يمحؽ باألصكؿ المادية المكجكدة في المنطقة المتضررة كتقاس بكحدات
مادية )عمى سبيؿ المثاؿ :األمتار المربعة بالنسبة لممنازؿ ،كالكيمكمترات بالنسبة لمشكارع ،الخ (.
كيعبر عف قيمتيا النقدية في صكرة تكاليؼ االستبداؿ كفقنا لؤلسعار السائدة قبؿ كقكع الكارثة.
ثانيا:الخسائر
ىي التغيرات الناجمة عف الكارثة التي تط أر عمى التنمية االقتصادية  ،ك تستمر في بعض

اجعا في مخرجات القطاعات اإلنتاجية
الحاالت لبضع سنكات ،كتتضمف الخسائر التقميدية تر ن
)الزراعة كالثركة الحيكانية كمصائد األسماؾ كالصناعة كالتجارة (كانخفاض العائدات كارتفاع

تكاليؼ الخدمات) التعميـ كالصحة كالمياه كالصرؼ الصحي كالكيرباء كالمكاصبلت كاالتصاالت)

،كما تتضمف الخسائر النفقات غير المتكقعة لمكاجية االحتياجات اإلنسانية خبلؿ مرحمة
الطكارئ بعد كقكع الكارثة.

كلقياس التأثير عمى متغيرات االقتصاد الكمي ،يتـ في العادة إجراء التحميبلت عمى مستكل أداء

الناتي المحمي اإلجمالي في فترة ما بعد الكارثة كميزاف المدفكعات كالقطاع المالي  ،كيشير

التأثير عمى الناتي المحمي اإلجمالي إلى التداعيات السمبية المؤقتة غير المباشرة لمخسائر التي
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تسببيا الككارث عمى األداء االقتصادم ،كالتأثيرات اإليجابية فيما يتعمؽ باإلعمار كالقطاعات

األخرل نتيجة لبدء برنامي إعادة اإلعمار .

فتأثير األضرار عمى مجمؿ حركة االستثمار قد ال يظير بالضركرة في نفس السنة التي كقعت
فييا الكارثة ،بؿ يتـ قياسو في السنكات البلحقة عندما تُجرل عممية ترميـ أك استبداؿ األصكؿ
)بناء عمى قدرة قطاع اإلنشاءات كالمكارد المالية المتاحة).
أما تأثير ذلؾ عمى ميزاف المدفكعات فيتضمف تقدير الزيادة التي تحدث في الكاردات كتراجع
الصادرات بسبب الكارثة ،ككذلؾ المدفكعات المحتممة إلعادة التأميف مف الخارج كتبرعات

اإلغاثة مف المجتمع الدكلي ،كما يتـ تقدير تحميؿ تأثير الكارثة عمى ميزانية القطاع العاـ مف
حيث زيادة تكاليؼ التشغيؿ كانخفاض اإليرادات ،فكمما امتمؾ القطاع الحككمي مشركعات بشكؿ

مباشر كمما تكبدت ميزانيتو المزيد مف الخسائر.

كبالنسبة لمتأثير عمى مستكل الفرد أك األسرة – كالذم يعتبر كجية نظر مختمفة كمنفصمة بالنسبة

لتأثيرات كتداعيات الكارثة – فاف التحميؿ يتضمف في العادة تقدير تراجع فرص العمؿ كمدل

تراجع مستكل الدخؿ نتيجة لمخسائر التي يتكبدىا القطاع اإلنتاجي كالخدمي إضافة إلى ارتفاع

معدؿ النفقات العادية لؤلسرة أك الفرد ][2010 - IBRD

كمف أىـ العناصر المؤثرة فى إطار العمؿ بالككارث كادارة االزمات :

أوال:المؤثرون في إدارة الكوارث
في ىذا المكضكع سيتـ األخذ بعيف االعتبار مجاؿ كاسع مف المشاركيف الذيف يعممكف في
مجاالت الككارث ،كالذيف قد يتكاجدكف قبؿ األزمة أك خبلليا حيث يجب أف يمتمؾ ىؤالء

رسميا ،كسمسة مف السياسات الفعالة
كتفكيضا
خصائص كمميزات ،أىميا :بنية تنظيمية فعالة
ن
ن
لتتابع ما تـ التركيز عميو ،باإلضافة الى أشخاص ذكم التزاـ تجاه عمميـ كلدييـ المعرفة
كالميارات المناسبة.
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كيمكف تعريؼ الجيات المؤثرة كالفاعمة عند الكارثة بما يمي:

 مؤسسات ومنظمات المجتمع المحمي.
 الحكومة والمؤسسات الحكومية.
 المنظمات غير الحكومية.

لممجتمع دكر محكرم في التخفيؼ مف حجـ الخسائر كاألضرار ،إال أف دكر الحككمة كلككنيا
صاحبة الدكر الرئيسي في اخذ الق اررات تعتبر أفضؿ مف يقكـ بأعداد التنظيـ الخاص بادارة

الككارث ،كحتى يتـ ذلؾ بأفضؿ صكرة يجب أف تعمؿ الحككمة عمى تشكيؿ أك تفعيؿ الييئة

العميا إلدارة الككارث ،كالتي تعتبر بدكرىا الرابط كالضابط بيف الحككمة كمؤسسات المجتمع
كمنظماتو غير الحككمية ،كيجب أف يرافؽ ذلؾ تشريع قانكني خاص بالككارث.

ثانيا:المخطط العام إلدارة الكوارث وخطط الطوارئ ] إدارة الكوارث واسناد الطوارىء-موقع

إنترنت[

إف كضع مخطط عاـ إلدارة الككارث يعتبر ضركرم لتنفيذ خطط الطكارئ المدركسة ،فالمنطقة

التي تعرضت لزلزاؿ تصبح منطقة منككبة تتعطؿ فييا كؿ مرافؽ الحياة الضركرية ،كعميو يجب
أف يشتمؿ المخطط العاـ إلدارة الككارث في التجمعات السكانية عمى عدد مف العناصر ،أىميا:

 إبراز المراكز اليامة كالضركرية في المدينة ككجكب اإلشارة إلييا في المخططات.

 تحديد أماكف ساحات العمؿ الميداني :كالتي سيتـ استخداميا إلقامة المستشفيات الميدانية
كأماكف المخيمات المؤقتة إلخبلء الناجيف.

 تأميف المياه كالمكاد الغذائية.
 كسائؿ االتصاالت.

 تأميف السكف المؤقت لممشرديف المأكئ.
 خطط اإلسكاف طكيمة المدل.

 تكفير مراكز المعمكمات عف المصابيف كالمفقكديف.
 أىمية شبكة الطرقات االحتياطية.

 تقييـ األضرار كتحديد مصادر النجدة ما بعد الككارث.
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 3-3أنواع الكوارث
تقسـ الككارث كما فى الشكؿ رقـ ( )1-3بحسب عمـ الكارثة إلى قسميف رئسيسف:

-1الكوارث الطبيعية

كىى تمؾ االحداث المأساكية التى تحصؿ القميـ معيف أك منطقو معينة نتيجة لعكامؿ الطبيعة

مثؿ الفيضانات ك الزالزؿ ك االعاصير....إلخ.
كىنا نضرب أمثمة مما حدث فى العالـ:

زلزال ازميت :في  17أغسطس  ،1999ك قع زلزاؿ ازميت حيث بمغت قكتو  7.4عمى مقياس
ريختر حيث ضرب شماؿ غرب تركيا ك استمر  45ثانية ،كقتؿ أكثر مف  178000ألؼ شخص
كفقا لتقرير حككمي .كاف كانت ىناؾ تقارير غير رسمية غير رسمية تفيد بارتفاع عدد القتمى إلى
 358000ألؼ شخص ] . [ Jad Al-Hak-2008

إعصار كاترينا :في عاـ  2005في الكاليات المتحدة ،دمر إعصار كاترينا البنية التحتية لمطريؽ
السريع فى ساحؿ الخميي ،ك رغـ فرار قرابة المميكف شخص نتيجة لمتحذيرات المسبقة تسبب
إعصار كاترينا المرعب الذم ضرب خميي المكسيؾ ككاليتي لكيزيانيا كمسيسيبي جنكب شرؽ

الكاليات المتحدة األمريكية يكـ االثنيف الماضي في قتؿ المئات كتشريد اآلالؼ ،كأدت الرياح
التي بمغت سرعتيا  225كيمكمت ار في الساعة في تككيف جدار مف األمكاج العاتية بمغ ارتفاعيا
تسعة أمتار غمرت مناطؽ شاسعة مف السكاحؿ كحاصرت السكاف الذيف لجأكا إلى أسطح

المنازؿ .كقد أعمنت السمطات األمريكية انيا نقمت بالفعؿ أكثر مف  78الفا إلى مبلذات الطكارئ
كاف عشرات اآلالؼ مف المنازؿ كالمكاتب دمرت ] -DWمكقع إنترنت[.
-2الكوارث االنسانية (االصطناعية)
كىى تمؾ االحداث التى تحصؿ إلقميـ معيف أك منطقة معينة نتيجة تدخؿ االنساف فى حدكث
تمؾ الكارثة كىى غالبا ما تتمثؿ فى الصراعات ك الحركب ك االعتداءات بكافة أشكاليا.

كىنا نضرب أمثمة مما حدث فى العالـ:

حرب لبنان  :2006نتيجة لميجكـ اإلسرائيمي عمى لبناف في عاـ  .2006كانت الكارثة التى
مف صنع القكات االسرائيمية حيث دمرت ك تضررت البينة التحتية ك المبانى ك االنساف ك قد
كاف تقدير تكمفة األضرار الناجمة عف اليجكـ ما ال يقؿ عف  3.5مميار دكالر .ككاف حكالي 2
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مميار دكالر لممباني ،كتقدير ما يقرب مف  128000ألؼ كحدة سكنية تضررت أك دمرت.
باإلضافة إلى ذلؾ كاف ىناؾ تقدير  1.5مميار دكالر لمشاريع البنية التحتية كالجسكر كالطرؽ

كمحطات الطاقة كغيرىا مف المشاريع التى دمرت أك تضررت.
الكوارث

إصطناعية

طبيعية
الحرائق

الحرائق

زالزل و براكين

زالزل و براكين

الصواعق

الصواعق

تصحر وجفاف

تصحر وجفاف

أعاصير

أعاصير

فيضانات
شكؿ ( )1-3أنكاع الككارث

المصدر ] :األشقر[3122-

حرب قطاع غزة عام  :2008في قطاع غزة في فمسطيف ،نتيجة ؿ 2009-2008الحرب
اإلسرائيمية عمى غزة ،كانت التكمفة التقديرية لمجمكع األضرار كالخسائر نحك  1.9مميار دكالر
تضررت أكثر مف  508000ألؼ منزال أك ىدمت تماما .كاآلالؼ مف الناس قتمكا كشرد أكثر مف
 508000ألؼ شخص ]مكتب تنسيؽ الشؤكف اإلنسانية.[2010 ،
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 4-3أىمية تقييم االضرار واالحتياجات

 1-4-3إستخدامات تقييم االضرار والخسائر
يمكف االستفادة مف تقييـ أضرار كخسائر ما بعد الككارث بشكؿ ايجابي لتحديد احتياجات مرحمة

ما بعد حدكث الكارثة ،بما في ذلؾ تخطيط عممية التعافي االقتصادم كتصميـ برنامي إعادة

أيضا استخداـ ىذا التقييـ الحقا في رصد التقدـ الذم تحرزه برامي التعافي
اإلعمار .كما يمكف ن
االقتصادم كاعادة اإلعمار.
ىناؾ استخداماف مختمفاف لنتائي تقييـ األضرار كالخسائر :فعمى المدل القريب ،تستخدـ نتائي

تقييـ األضرار كالخسائر لتحديد التدخبلت الحككمية فك ار عقب حدكث الكارثة ،كالتي تيدؼ إلى

تقميؿ معاناة الناس كالبدء في مرحمة التعافي االقتصادم .كعمى المدل المتكسط إلى البعيد،

تستخدـ نتائي التقييـ لتحديد االحتياجات المادية البلزمة لتحقيؽ التعافي كاعادة اإلعمار بشكؿ
كامؿ ،فباإلضافة إلى إظيار الحجـ اليائؿ لمتأثيرات التي تسببيا الكارثة ،يقدـ تقييـ األضرار

كالخسائر معمكمات لتحديد تأثيرات كتداعيات الكارثة عمى معظـ المناطؽ الجغرافية كقطاعات

االقتصاد ككذلؾ عمى األداء الكمي لبلقتصاد ] .[2010 -IBRD
إف عممية تقييـ األضرار تمعب دك ار حيكيا خبلؿ الدقائؽ كالساعات األكلى مف عمميات االستجابة

لمككارث .حيث أف أكؿ ما يمكف فعمو فى أم كارثة ىك تقييـ تأثيرىا مف أجؿ حشد المكارد
كتحديد األكلكيات االستراتيجية) ] ماكنترل ك كككب.[2004-

ك تعتبر مف أىـ عناصر االستجابة لحاالت الطكارئ أك الككارث ىك تقييـ األضرار ،حيث تعتبر

ىذه العممية أمر ضركرم في تحديد ما حدث ،كما ىي اآلثار عمى المناطؽ األكثر تضررا ،ك ما
ىى الحاالت التى يجب أف تعطى األكلكية ك ما ىى أنكاع المساعدة البلزمة .ك لذلؾ تعتبر
عممية تقييـ االضرار ميمة جدا حيث مف ىخبلليا يتـ االتى:

 -1يكفر المعمكمات البلزمة لصانعى القرار.

 -2يساعد اإلدارة عمى إعطاء األكلكية لبلحتياجات كاإلجراءات المناسبة الكاجب إتخاذىا.
 -3تساعد عممية تقييـ األضرار في التخطيط كتقدير الميزانية.
 -4دعـ مرحمة االنتعاش كأخذ الدركس المستفادة.
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 2-4-3تقييم االضرار بالنسبة لالسكان
يتكلى الميندسكف المعماريكف أك المدنيكف في الغالب تقييـ األضرار التي تمحؽ بيذا القطاع،
بينما يتكلى الخبراء االقتصاديكف تقدير الخسائر.

أوال :المعمومات األساسية

يجب الحصكؿ عمى المعمكمات التالية لتكفير اإلطار األساسي المطمكب لتقييـ قطاع االسكاف

البيانات الخاصة بعدد كمكاصفات الكحدات السكنية المكجكدة في المنطقة التي تأثرت بالكارثة
إضافة إلى األثاث المنزلي النمكذجي الذم تحتكيو مكزعة عمى المناطؽ الحضرية كالريفية:

 سعر الكحدة لترميـ أك بناء الكحدات السكنية كقيمة استبداؿ األثاث المنزلي النمكذجي بحسب
السعر السائد قبؿ حدكث الكارثة.

 متكسط مبمغ اإليجار الشيرم الخاص بالكحدات السكنية في المنطقة المتضررة.
تتكفر ىذه المعمكمات عادة في آخر تعداد عاـ لمسكاف كالمساكف ،كفي المسكحات اإلحصائية

الحديثة الخاصة باألسرة ،كالتي يقكـ بتنفيذىا الجياز المركزم لئلحصاء .

كحيث أف مثؿ ىذا التعداد كىذه المسكحات األسرية ال تتـ بالضركرة في نفس السنة التي حدثت

فييا الكارثة ،لذا يمكف عمؿ تكقعات لمسنة ذات الصمة عف طريؽ حساب معدالت النمك السكانى

،كما يمكف الحصكؿ عمى بيانات حكؿ تكاليؼ إصبلح كاعمار الكحدات السكنية كتكاليؼ
استبداؿ األثاث المنزلي مف المقاكليف كالمسكقيف ،عمى التكالي ،أثناء عممية التقييـ  ،كبناء عمى
المعمكمات التي يتـ جمعيا ،يقكـ خبراء التقييـ بكضع تصنيؼ لمكحدات السكنية ،كما كالمعايير

المستخدمة ىي الحجـ كمكاد البناء المستخدمة ،كما إذا كانت الكحدات السكنية يقطنيا أصحابيا،

أـ ىي مؤجرة ألطراؼ ثالثة .كفي العادة ،سكؼ يكفي تحديد ما بيف ثبلثة إلى خمسة أنكاع مف

استنادا إلى تنكع المساكف في البمد ،كيجب أف يشمؿ التصنيؼ منازؿ فردية ك
الكحدات السكنية
ن
منازؿ تقطنيا أكثر مف أسرة ،ككذلؾ المنازؿ في المناطؽ الحضرية أك الريفية.
ثانيا :الوضع واألداء في مرحمة ما بعد وقوع الكارثة
يقكـ فريؽ التقييـ بزيارة ميدانية لتحديد تأثيرات الكارثة عمى القطاع كاتاحة الفرصة مف أجؿ القياـ

بحصر كمي لؤلضرار كالخسائر ،كعمى أساس التقارير المكجكدة التي تـ إعدادىا خبلؿ مرحمة

الطكارئ كالبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا أثناء المسح الميداني ،سيككف مف الممكف تقدير عدد
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الكحدات السكنية في كؿ نكع سبؽ تحديده كتـ تدميره بشكؿ كامؿ أك جزئي جراء الكارثة ،كما

أيضا حصر األثاث المنزلي في كؿ نكع مف أنكاع الكحدات السكنية أثناء المسح الميداني .
يجب ن
كيتـ عقد لقاءات تشاكرية مع المقاكليف في القطاع الخاص كمع المسئكليف في الحككمة

المشتركيف في بناء الكحدات السكنية لمعرفة تكاليؼ ترميـ كبناء مختمؼ أنكاع الكحدات السكنية .
كما يتـ القياـ بزيارة إلى األسكاؽ المحمية لمتحقؽ مف تكاليؼ استبداؿ األثاث المنزلي النمكذجي.
ثمة قضية أخرل تتعمؽ بتقدير المدل كاإلطار الزمني كالتكاليؼ المتضمنة إلقامة كتشغيؿ

مبلجئ مؤقتة لئليكاء في فترة ما بعد حدكث الكارثة الستيعاب السكاف المتضرريف الذيف ال
يقيمكف مع األقارب أك األصدقاء.

حيث يجب أف يتـ تقدير قيمة األضرار بحسب تكمفة إصبلح كاعادة بناء عدد الكحدات السكنية

التي تضررت كميا أك جزئيا مف جراء الكارثة ،باإلضافة إلى تكمفة استبداؿ األثاث المنزلي الذم
دمرتو الكارثة ،كمف أجؿ القياـ بذلؾ ،يجب ضرب عدد الكحدات السكنية لكؿ نكع مف أنكاع
الكحدات السكنية في سعر الكحدة المقدر إلصبلح كاعادة اإلعمار السائد قبؿ حدكث الكارثة
كالذم سيمكف مف إعادة بناء الكحدات السكنية بنفس مستكل الجكدة كالمساحة قبؿ كقكع الكارثة

،كيتـ حساب تكاليؼ استبداؿ األثاث المنزلي الذم دمرتو الكارثة بنفس الطريقة كاضافتيا إلي
تقييـ ىذه األض ارر ،كما تكاليؼ إصبلح كاعادة إعمار كاستبداؿ األصكؿ المدمرة كالتالفة ىي

تمؾ السائدة قبؿ كقكع الكارثة التي ال تزاؿ غير متأثرة بنقص المؤف أك المضاربة.
كلتقدير قيمة الخسائر ،ال بد أكال مف كضع جدكؿ زمني كاقعي لئلصبلح كاعادة اإلعمار،كىذا

يعتمد عمي فحص قدرة قطاع البناء كالتشييد في المنطقة أك البمد المتضرر ،بحيث يؤخذ في
االعتبار مدل تكفر مكاد البناء كالمعدات كالعمالة المحمية ،كاعتبارات أخرل حكؿ المعكقات

األخرل المحتممة التي قد تكاجو إعادة اإلعمارمثؿ تكفر التمكيؿ في الكقت المناسب ] -IBRD
.[2010
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 5-3قطاع غزة و الكوارث
قطاع غزة في فمسطيف ىك كاحد مف المناطؽ االكثر عرضة لمككارث الطبيعية أكتمؾ التى مف
صنع اإلنساف ،فمك أردنا التكمـ عمى مثاؿ الككارث التى مف صنع االنساف التى تعرض ليا

قطاع غزة فمنذ بداية االنتفاضة الثانية في عاـ  ،2000كاآلالؼ مف المنازؿ قد تضررت أك

ىدمت مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي ،حيث تـ ىدـ أكثر مف  4,500منزال باالضافة إلى تعرض

أكثر مف 15،000منزال لمتدمير الجزئى .
أما نتيجة لمحرب عمى غزة فى عاـ

العـــــــام

عدد المنازل الميدومة

2001

263

2002

507

2003

816

2004

2.048

2005

114

2006

3.688

2007

622

2008

1.566

2009

50.621

2010

834

2011

1.324

2012

7.541

أما مف حيث الككارث الطبيعية

المجموع الكمى

69,944

فيمكف ضرب العديد مف األمثمة فقد

الجدكؿ ( )1-3يكضح عدد البيكت المدمرة حتى عاـ 2012

2009-2008

فقد تضرر أكثر

مف  50.000ألؼ منزال جزئيا كتـ

ىدـ حكالي  3.500منزؿ تماما ،
كما راح ضحية ىذه الحرب الجنكنية

أكثر مف  1500كأصيب أكثر مف
 5000فرد  ،كما نزح فى كقت

الحرب أكثر مف  51.000ألؼ مف

الناس  ،ك بعد إنتياء الحرب ظؿ
حكالي  13.000شخص ال يزالكف

مشرديف  ،كما تعرض القطاع لمكجة
ثانية مف االعتدءات االسرائيمية فى

نكفمبر  ، 2012حيث قد تضررت

أكثر مف  10.000منزؿ.

المصدر  :االكنركا-بيانات االسكاف.2012-

تعرضت غزة مف قبؿ العديد مف

الككارث الطبيعية .فعمى سبيؿ المثاؿ ،في عاـ  ،2006فقد غمرت قرية اـ النصر تجمع مياه

الصرؼ الصحي القريبة ،حيث أصيب أكثر مف  90منزال األضرار كشرد حكالي 1.500

شخص ] مكتب تنسيؽ الشؤكف اإلنسانية. [2009 -
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كفي عاـ  ،2010غمرت مياه الفيضاف كادم غزة حيث تأثر أكثر مف  25عائمة  25،كتضرر
 25منزال كشرد أكثر مف  420شخصا ،كما يمكف االستدالؿ بالجدكؿ التالى ( )1-3ك الذل
يظير االعداد لمكحدات السكنية المتضررة منذ عاـ  2001كالتى قامت بو االكنركا حتى عاـ

 2012ك التى تـ رصدىا مف قبؿ فريؽ المسح االحصائى لبلكنركا  ،كما يظير فى الجدكؿ

رقـ ( )2-3عدد الكحدات السكنية المتضررة كتكزيعيا حسب المحافظة .
المحافظة
نوع الضرر

المجموع

شمال غزة

غزة

دير البمح

خان يونس

رفح

ىدم كمى

1273

1179

404

810

2028

5694

ىدم جزئى

4277

5896

639

801

1755

13368

المجموع الكمى

5550

7075

1043

1611

3783

19062

عدد الضحايا

56653

73391

9329

12340

32366

184079

الجدكؿ ( )2-3يكضح عدد البيكت المدمرة منذ عاـ  2000كتكزيعيا حسب المحافظة
المصدر  :مركز الميزاف لحقكؽ االنساف2012-
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كيظير الجدكؿ رقـ ( )3-3عدد الكحدات السكنية المتضررة سكاء كانت ميدكمة ىدـ كمى أـ

متضررة بشطؿ جزئى ك مكزعة حسب العاـ.

العام

نوع الضرر
ىدم كمى

ىدم جزئى

2000

111

94

2001

337

693

2002

414

629

2003

752

944

2004

1148

1028

2005

9

43

2006

198

831

2007

17

47

2008

226

1824

2009

2468

7023

2010

7

49

2011

7

141

العدد الكمى

5694

13368

الجدكؿ ( )3-3يكضح عدد البيكت المتضررة (ىدـ كمى كىدـ جزئى)منذ عاـ 2000
المصدر  ] :مقداد[2012-

كما يظير فى الجدكليف ( )5-3(، )4-3أخر إحصائية تـ نشرىا كعمؿ المسح الميدانى ليا مف
قبؿ المجمس النركيجى لبلجئيف ( )NRCك الذل نشرىا فى العاـ .2012
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الحاالت التى تم حصرىا بعد عممية الرصاص المصبوب
نوع الضرر

حاالت اليدم الكمى

حاالت الضرر الكبير

الحالة

العدد

المجموع الكمى

3481

الحاالت المنجزة

476

الحاالت الجارل العمؿ معيا

392

الحاالت المعمقة

2618

المجموع الكمى

2755

الحاالت المنجزة

1995

الحاالت الجارل العمؿ معيا

400

الحاالت المعمقة

360

الجدكؿ ( )4-3يكضح الحاالت التى تـ حصرىا بعد عممية الرصاص المصبكب
المصدر  ] :المجمس النركيجى لبلجئيف (-)NRCنشرة رقـ ([2012 -)4

الحاالت التى تم حصرىا قبل عممية الرصاص المصبوب
المجمكع الكمى

2900

الحاالت المنجزة

157

الحاالت الجارل العمؿ معيا

1401

الحاالت المعمقة

1342

الجدكؿ ( )5-3الحاالت التى تـ حصرىا قبؿ عممية الرصاص المصبكب
المصدر  ] :المجمس النركيجى لبلجئيف (-)NRCنشرة رقـ ([2012 -)4
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مجموع الحاالت واالحتياجات المقدرة و التى ما زالت معمقة
2.618
1.624
1.342

449

5.600
71.000

عدد المنازؿ التى ىدمت أك دمرت جراء عممية الرصاص المصبكب ما
زالت بحاجة إلعادة البناء.
عدد المنازؿ التى دمرت مف قبؿ القكات االسرائيمية منذ العاـ .2009
عدد العائبلت المتضررة ك التى الزالت تعانى جراء تدمير منازليا خبلؿ

عممية الرصاص المصبكب.

عدد المنازؿ التى تـ إعادة بناءىا بشكؿ جزئى مف قبؿ االكنركا أك مف
قبؿ برنامي االمـ المتحدة االنمائى  ،لكف تـ تجميد التقدـ فى عممية

إإلصبلح ليذه المنازؿ منذ العاـ  2007بسبب الحصار.

عدد البلجئيف فى المخيمات ك الذيف يعيشكف فى ظركؼ سكنية صعبة

ك تحتاج مبانييـ العادة إصبلح.

عدد الكحدات السكنية المقدرة ك التى بحاجة لكجكدىا فى الفترة الحالية.
الجدكؿ ( )6-3يكضح مجمكع الحاالت كاالحتياجات المقدرة ك التى ما زالت معمقة
المصدر  ] :المجمس النركيجى لبلجئيف (-)NRCنشرة رقـ ([2012 -)4

يمكف مف خبلؿ ىذه الجداكؿ معرفة أف قطاع غزة بشكؿ خاص غالبا ما ىك مييأ لمككارث

الطبيعية ك الغير طبيعية  ،حيث يجب التعامؿ مع ىذه المنطقة بشكؿ خاص ك االىتماـ بعمؿ

الخطط البلزمة لمكاجية االخطار.
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 6-3آلية تقييم حاالت الطوارىء لمكوارث المحتممة من قبل االونروا

أوال :التقييم األولى

كىنا تقكـ االكنركا باجراء تقييـ عمى أرض الكاقع في أقرب كقت حيث تككف حالة الطكارئ

مكجكدة بالفعؿ،كتنسؽ االكنركا حيثما أمكف مع السمطات المحمية كالجيات الفاعمة الرئيسية

األخرل ،فمثبل عمى سبيؿ األكلكية ،ينبغي أف يركز التقييـ األكلي عمى المشاكؿ التي تيدد الحياة
في قطاعات المياه كالغذاء كالصرؼ الصحي كالمأكل كالصحة كالحماية.

إف التقييـ األكلي ينبغي القياس فيو لمظركؼ الفعمية لمسكاف المتضرريف ك الذل ييدد حياتيـ كما
ينبغى تقييـ المكارد االكلية المتكفرة فى تمؾ المرحمة  ،حيث يمكف إعتبار أىداؼ التقييـ االكلى

تتمخص فى االتى:

 تحديد الحاجة لمتدخؿ .
 تحديد أكلكيات التدخؿ .

 بمكرة الخطة التشغيمية عمى أساس ىذه األكلكيات .
 تكليد المعمكمات لجعؿ االكنركا تستحث المجتمع المحمى ك المجتمع الدكلى لممساعدة ك
التخفيؼ عف السكاف المتضرريف قدر االمكاف.

ثانيا :التقييم الشامل
كيتـ عمؿ ىذا التقيـ الشامؿ حالما تسمح الظركؼ لتخطيط البرامي ،حيث ينبغى إجراء مسح

شامؿ كتسجيؿ نكع التعداد لتكليد البيانات الكمية كالنكعية عف السكاف المتضرريف ،كيشمؿ :

التركيبة السكانية (الفئة العمرية  ،الجنس).

االصكؿ (الجئيف ،غير الجئيف ،البدك  ،العشيرة،العائمة)

االعالة االجتماعية (االسر التى تعيميا نساء ،المسنيف  ،المعاقيف ..،الخ)

حيث تشكؿ ىذه الدراسة ك التقييـ الشامؿ القاعدة االساسة لمتدخؿ ك تقديـ المساعدة المطمكبة .
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 7-3االونروا و عممية تقييم االضرار لممساكن
إف اليدؼ مف برنامي إعادة االعمار التابع لبلكنركا ىك إصبلح المسكف في حاالت الطكارئ كما
ييدؼ إلى تخفيؼ عف كاىؿ البلجئيف الفمسطينييف الذيف اضطركا لتحمؿ األضرار التي لحقت

منازليـ بعد التدمير مف قبؿ االحتبلؿ االسرائيمى خبلؿ العمميات العسكرية اإلسرائيمية في قطاع
غزة ،كما ساعدت عمميات االصبلح كاعادة اإلعمار،عمى تكفير السكف كنفقات المعيشة

األساسية ،كاعانات اإليجار كالمكاد غير الغذائية لضماف أف أسر البلجئيف لدييا خدمة آمنة
ككريمة ككافية ،ككؿ ىذا يتـ مف خبلؿ الجيكد التى تبذليا االكنركا لرفع المعاناة ك التخفيؼ قدر

االمكاف ك التى تتمثؿ فى ثبلثة طرؽ تقكـ بيا االكنركا لممساعدة ك التدخؿ ك ىما االصبلح
لممبانى السكنية أك مف خبلؿ إعادة بناء ماتـ تدمير مف خبلؿ مشاريع صغير أك كبيرة تقكـ بيا

االكنركا حسب الدعـ المادل المقدـ ليا ك حسب تقدير الحالة.
أوال :االصالح لممبانى السكنية

حيث تستيدؼ ىذه المساعدة مف قبؿ االكنركا المساكف المتضررة ك التى تصنؼ عمى أنيا إما
كبيرة الضرر أك صغيرة الضرر ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ طريقيف  :إما االعتماد عمى الذات مف
خبلؿ تكفير مساعدات نقدية لؤلسر المتضررة إلصبلح مساكنيـ المتضررة ،كالثاني مف خبلؿ

مناقصة لتحديد المقاكليف الذيف سكؼ يعممكف عمى تنفيذ االصبلحات تحت إشراؼ االكنركا.
ثانيا :إعادة االعمار لممبانى السكنية الميدومة

ىذه المساعدات تستيدؼ األسر التي ىدمت منازليا بالكامؿ أك أصبحت منازليـ غير قابمة

لئلصبلح ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ ثبلثة طرؽ ،األكؿ ىك إعادة البناء عمى أساس االعتماد عمى

الذات مف خبلؿ تكفير مساعدات نقدية لؤلسر المتضررة إلعادة بناء مساكنيـ الميدمة مف خبلؿ
أقساط تدفع ليـ ك يتـ تقييـ كؿ مرحمة مف مراحؿ البناء مف قبؿ ميندسى االكنركا لمتابعة ما تـ
تنفيذه  ،كالثاني ىك مف خبلؿ المناقصات لتحديد المقاكليف الذيف سكؼ يتـ ترسية العطاء عمييـ
فى إنشاء منازؿ جديدة ضمف مشاريع جديدة تحت إشراؼ األكنركا ،كالثالث ىك إعادة إسكاف

العائبلت في مشاريع اإلسكاف الكبرل التى تقكـ بيا االكنركا األكنركا مثؿ المشركع السعكدم في

رفح كالمشركع الياباني في خاف يكنس .
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ثالثا :مشاريع و حمول البيوت المؤقتة
تقكـ االكنركا أيضا بدفع بدؿ إيجار لؤلىالى الذيف فقدكا بيكتيـ ك مساكنيـ مف خبلؿ بدؿ إيجار

يتـ تحديده مف قبؿ االكنركا حسب عدد أفراد االسرة .

كما قامت االكنركا بعمؿ بعض البيكت المؤقتة ك التى تعمؿ عمى إيجاد جزء مف الحؿ لمسكاف

الذيف فقدكا منازليـ فى ضكء الحصار المشدد الذل فرض عمى قطاع غزة كعدـ كجكد مكاد بناء
القامة مشاريع أك سكف دائـ ليؤالء المتضرريف مثؿ مشاريع البيكت الطينية الذل قامت بو

االكنركا فى بعض االماكف المتضررة.

كينبغي أف يتضمف تقييـ االضرار نكعيف مف التقييـ  ،األكؿ ىك تقييـ سريع مف قبؿ فريؽ

المسح ،كيتـ ذلؾ عف طريؽ جمع معمكمات سريعة عف الحدث مع بيانات محدكدة عف األسر ،
كالغرض مف ىذا التقييـ ىك تقديـ صكرة عامة لئلدارة العميا حكؿ الكضع ،أما التقييـ الثاني فيك

تقييـ مفصؿ يقكـ بو فريؽ المسح ك عميو أف يقدـ تقري ار عف األضرار بشكؿ دقيؽ كمفصؿ مع

بيانات كاممة عف األسر المتضررة ،ككذلؾ يسيؿ عمى االدارة العميا تقييـ ك محاكلة تكفير التكمفة

التقديرية لمتدخبلت بحسب المجاالت ك مدل تضرر كؿ مجاؿ عمى حدة.

ك يظير الجدكؿ رقـ ( )7-3عدد الكحدات السكنية كمدل التقدـ التى حصؿ عمييا ك الحاالت

المعمقة حتى االف ك التى تقكـ االكنركا بعمؿ إعادة بنائيا أك إصبلحيا.

المجموع الكمى

الوصف
عدد الكحدات السكنية التى تـ إعادة بنائيا

2.870

عدد الكحدات السكنية التى تـ إعادة إصبلحيا

60.000

عدد العائبلت التى تتمقى مساعدة مالية لبلسكاف الطارلء

2.836

عدد الكحدات السكنية المعمقة ك التى بحاجة العادة بناء

2.500

عدد الكحدات السكنية المعمقة ك التى بحاجة العادة إصبلح

5.600

الجدكؿ ( )7-3يكضح عدد الكحدات السكنية التى تقكـ االكنركا باعادة بنائيا أك إصبلحيا
المصدر  ] :تقرير االكنركا االسكانى-ديسمبر [2012
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 8-3آلية عمل تقييم االضرار لممساكن داخل االونروا
إف عممية تقييـ االضرار تمر بعدة مراحؿ حسب المنيي المعمكؿ بو مف قبؿ االكنركا حيث يتـ

ذلؾ مف خبلؿ الخطكات التالية :

أوال :يقكـ إثنيف مف مكظفى االكنركا بتقييـ المسكف المتضرر أحدىـ ميندس يتبع دائرة اليندسة

ك الثانى باحث إجتماعى يتيع دائرة الخدمات ك الشئكف االجتماعية كذلؾ ليككف التقييـ شامبل

مف حيث التقييـ الفنى ك التقييـ االجتماعى .
ثانيا :يقكـ كؿ عضك فى فريؽ المسح بأداء الجزء المنكط بو  ،حيث يقكـ الميندس بتقييـ الجزء
الفنى ك الذل يشمؿ تقييـ الضرر مف الناحية الفنية ك تقدير أكلى لمتكمفة ك ما ىك نكع التدخؿ
الكاجب إتخاذه فى كؿ حالة عمى حدة ك عمى حسب االضرار تاكجكدة فى المنزؿ مف حيث ىؿ
يحتاج ىذا المنزؿ المتضرر لئلصبلح أـ يحتاج لعممية إعادة بناء كاممة  ،أما مكظؼ الخدمة

االجتماعية فيقكـ بعمؿ تقييـ الحالة مف حيث الجزء االجتماعى حيث يشمؿ ذلؾ الكضع العائمى
ك االستحقاؽ لممساعدات االجتماعية المختمفة التى تقكـ بتقديميا االكنركا.
ثالثا :يتـ فحص التقريريف الفنى ك االجتماعى مف قبؿ المختصيف فى الدائرتيف (البنية التحتية
كتطكير المخيمات كدائرة الخدمات ك الشئكف االجتماعية) ككضع ىذه البيانات فة قاعدة البيانات

الخاصة باالكنركا.

رابعا :يتـ فحص ىذه الحاالت جميعا ك مدل إستحقاقيا لممساعدة التى سكؼ تقكـ االكنركا
بتقديميا ك مف ثـ فى حالة االستحقاؽ ترسؿ إلى االدارة العميا لممكافقة عمييا.
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إف لقطاع غزة كضع خاص مف حيث تعدد الككارث الطبيعية أك تمؾ الككارث التى مف صنع
االنساف نتيجة لبلحتبلؿ االسرائيمى ك تسببو فى الكثير مف الككارث بشكؿ مباشر أك بشكؿ غير
مباشر ،حيث يمعب االحتبلؿ االسرائيى لبلراضى الفمسطينية الدكر الرئيسى فى إعاقة التنمية

المباشرة ك يتسبب فى كقؼ عجمة التنمية داخؿ قطاع غزة مف خبلؿ الحركب التى يقكـ بيا
االرض ك التسبب فى الكثير مف الدمارعمى مختمؼ االصعدة ك باالخص قطاع االسكاف.

ك مف ىنا كاف عمى االكنركا أف تقكـ بالكثير مف العمؿ االغاثى داخؿ قطاع غزة باعتبارىا

المؤسسة الدكلية االكبر ك االكثر برك از عمى مستكل قطاع غزة.

جيث كاف عمى االكنركا أف تقكـ بعمؿ منيي خاص بيا يتكاءـ مع رسالتيا االممية فى مجاؿ

االغاثة االنسانية ك كذلؾ دكرىا فى المسئكلية فى المساعدة مع االطراؼ االخرل داخؿ قطاع

غزة فى إغاثة المتضرريف ك العمؿ عمى التخفيؼ مف معاناتيـ ك مساعدتيـ عمى مدار العقكد
الماضية مف الزمف.

حيث عممت االكنركا عمى تكسيع ك تفعيؿ نشاطيا االغاثى ك باالخص فى قطاع االسكاف مف

خبلؿ عممية تقييـ كاسعة ك شاممة لكؿ حالة عمى حدة ك مدل االستحقاؽ ك نكع التدخؿ الذل

يجب أف يقدـ لكؿ حالة  ،كمف ثـ عمؿ مشاريع متعددة ك مختمفة تستكعب ىذا الكـ اليائؿ مف

الدمار الذل لحؽ بالبلجئيف الفمسطينييف المتضرريف مف ىذه الحركب أك الككارث الطبيعية.
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الفصل الرابع

دور االونـــــروا فى منظومة إعـــــادة االعمــــــــــار
تمييد

( قــــطاع االسكــــــــــان)

سببت الحركب االسرائيمية االخيرة عمى قطاع غزة دما ار كبي ار عمى المستكل العاـ ك الخاص
حيث طالت الحرب العديد مف المنشات عمى إختبلؼ أنكاعيا مف دينية ك إقتصادية ك إجتماعية

ك صحية...الخ  ،كما سببت الحركب عمى غزة أيضا أكجيا أخرل مف الخسائر الغير مباشرة.

فقد أحدثت الحركب كمف قبميا الحصار الخانؽ الذل ماالحتبل االسرائيمى عمى قطاع غزة رككدا

فى النشاط االقتصادل ،االمر الذل أدل إلى إنخفاض الناتي القكمى إلى مستكيات متدنية لمغاية
،ىذا باالضافة إلى تكبد االقتصاد الفمسطينى أعباء مالية إضافية ك فقداف ك ضياع العديد مف
الفرص االستثمارية الحقيقية التى كاف مف الممكف أف تنيض باالقتصاد الفمسطينى.

كفى أعقاب الحركب االخيرة أبدت العديد مف الجيات العربية ك الدكلية رغبتيا فى المساىمة فى
تقديـ المعكنة العاجمة لمسكاف ك فى المشاركة فى عمميات إعادة تاىيؿ كاعمار غزة  ،ك بالفعؿ
بدأت العديد مف الجيات فى العمؿ عمى أرض الكاقع سكاء فى تقديـ االغاثة العاجمة لممتضرريف

كحصر االضرار ،كاعداد مشاريع طارئة كرفع المقترحات لمجيات المسؤلة عف مشاريع إعادة
االعمار ،كلما كانت االكنركا ىى أىـ المؤسسات الدكلية العاممة عمى االرض  ،فقد كاف مف

الضركركل أف تبدأ االكنركا فى عمميات حصر االضرار ك تقييميا التى لحقت بالعديد مف منازؿ
البلجئيف فى قطاع غزة عمى إختبلؼ تنكع ىذه االضرار.

فقد باشرت االكنركا ك منذ المحظة االكلى العبلف كقؼ إطبلؽ النار بعد الحربيف االخيرتيف

المتيف كقعتا عمى قطاع غزة بعممية حصر شامؿ لؤلضرار التى لحقت بالمنشآت خبلؿ الحرب.

ك شاركت المجاف المشتركة فى عممية الحصر ك التقييـ ك عممت عمى إنشاء كحدات خاصة ليذا
الغرض مف أجؿ جمع التبرعات الخاصة مف الدكؿ العربية ك االجنبية لمتخفيؼ مف أثار الحرب

عمى السكاف ك محاكلة الحد مف االثار الضارة المالية ك النفسية ك االجتماعية التى عانى منيا

السكاف خبلؿ فترة الحرب  ،كفى ىذا الفصؿ يحاكؿ الباحث التركيز عمى جيكد إعادة االعمار
التى قامت بيا االكنركا كمحاكلة تقييميا أمبل فى تفعيميا ك الكصكؿ بيا إلى الدرجة الذل يرغب

بيا المجتمع الفمسطينى.
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 1-4الجيات المسؤلة عن اعادة االعمار في قطاع غزة :
 1-1-4الجيات الحكومية :

لقد كرثت السمطة الفمسطينية بنية تحتية شبو مدمرة جراء سياسات الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة

في األراضي المحتمة منذ عاـ  1967ـ حيث ال زالت تعاني مف تدىكر خطير ،إذ تكاد خدمات

ٍ
نقص حاد
البنية التحتية تنعدـ في بعض التجمعات السكانية في القطاع ،كما يعاني القطاع مف
ٍ
بشكؿ أساسي لعدـ قياـ
كخطير في مستكل خدمات البنية التحتية المتكفرة كما كنكعان كيعكد ذلؾ
سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي بتحسيف ىذا المستكل عمى مدار عقكد كسنكات االحتبلؿ المتعاقبة،
بؿ عمى العكس مف ذلؾ فانيا كانت كال زالت تعمؿ كباستمرار عمى تدميره باستخداـ آلتيا

الحربية ] المنسى.[2011-

كنظ انر ألف قطاع غزة المحاصر مف كافة حدكده يمر بمرحمة دقيقة مف مراحؿ التحكؿ عنكانيا

ىك التحدم بيف ما تتطمبو عمميات التنمية كاعادة اإلعمار مف إمكانيات مالية كتقنية كجيكد

متكاصمة لسد احتياجات قطاع البناء ،كما بيف القيكد القاسية كالظالمة عمى حرية الحركة عمى
المعابر ضمف حصار جائر يعمؿ عمى التدمير المنظـ كالمبرمي لكؿ مقكمات االستقبلؿ
كاالعتمادعمى الذات كما يؤثر سمبان عمى صيانة كتطكير البنى التحتية ].المنسى[2011-

كقد جاءت الحركب االسرائيمية االخيرة عمى قطاع غزة بعد حصار شديد كخانؽ منذ شير يكنيك
مف عاـ  ، 2007مما أكصؿ الكضع االقتصادل كالسياسى ك االجتماعى إلى أسكأ حاالتو.

كقد كاف مف الضركرل لمبدء فى عممية االعمار أف تقكـ الجيات الحككمية المسؤكلة لمبدء فى
عممية االعمار حتى تستطيع التخفيؼ عف المكاطف الفمسطينى كتساىـ فى عممية تحريؾ

االقتصاد كتشغيؿ االيدل العاممة كاستثمار المكارد الطبيعية ،حيث عممت عمى كضع بعض

الحمكؿ ك التطبيؽ الفعمى ليذه الحمكؿ لتخفؼ مف االزمة السكنية لمقطاع ضمف ما يتاح ليا مف
إمكانيات حيث قامت بكضع خطة شاممة لعممية االعمار ك تحفيز المؤسسات الدكلية العاممة

عمى االرض فى المشاركة فى عمميات االعمار  ،كمف أىـ ىذه الخطط التى كضعتيا الجيات
الحككمية تمثمت فى االتى:

 إعداد برنامي زمنى لمكاجية التحديات ك االحتياجات السكنية لمقطاع لبلستفادة مف االمكاؿ
المقدمة لعممية االعمار كتكجيييا بطريقة صحيحة تساعد فى حؿ ىذه المشكمة االسكانية

الكبرل التى زاد تأثيرىا بعد الحركب المتعددة التى قاـ بيا اإلحتبلؿ االسرائيمى.
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 تحفيز المؤسسات الدكلية ك المؤسسات المجتمعية لممشاركة فى عمميات اإلعمار مف خبلؿ

تكفير االراضى المخصصة لذلؾ الشأف ك العمؿ عمى تسييؿ كؿ االجراءات الحككمية
كتقديـ الدعـ البلزـ إلقامة المشاريع االسكانية الكبرل التى يمكف أف تستكعب العديد مف

الناس الذيف تضرركا مف جراء الحركب المتعاقبة.

 العمؿ عمى إنشاء المدف السكنية الجديدة مثؿ مشركع مدينة حمد السكنية حيث يمكف مف
خبلليا إستيعاب العديد مف االسر التى بحاجة لمسكف ،كمساعدة ىذه االسر فى الحصكؿ
عمى إحتياجاتيـ السكنية مف خبلؿ تقسيط المبالغ المالية المترتبة عمى الحصكؿ عمى ىذه

الكحدات السكنية التى زاد االحتياج ليا بعد الحرب مباشرة  ،كمازاؿ العمؿ جار فى ىذا

المشركع الكبير.

 كما قامت ك ازرة االشغاؿ العامة كاالسكاف بالبدء بتخطيط االراضى الحككمية الخالية
كمشاريع إسكاف أك إفراز لتجنب التعدل عمييا مف قبؿ المكاطنيف كتحكليا مع مركر الزمف

إلى مناطؽ عشكائيات يصعب حميا أك إزالتيا.

 تكفير قطع أراضى لممكاطنيف ضمف مشاريع االسكاف بثمف ميسر تؤكؿ ممكيتيا لممكاطف بعد

عشر سنكات حتى يتمكف بذلؾ ذكل الدخؿ المحدكد مف بناء منازؿ ليـ دكف الداعى لمتعدل

عمى االراضى الحككمية.

قامت الجيات الحككمية بتخصيص قطع أراضى كمشاريع إسكاف جديدة فى مناطؽ المحررات
حيث قامت ك ازرة االشغاؿ العامة كاالسكاف بتخطيطيا لممساىمة فى حؿ المشكمة االسكانية ،

االكلى منيا فى حى البراؽ بمساحة  880دكنـ غرب مخيـ خاف يكنس،ك الثانية بمساحة 1200
دكنـ شماؿ مدينة أصداء أطمؽ عمييا إسـ حى االسراء كينقسـ إلى مرحمتيف االكلى منيا 570
دكنـ  ،أما الثالثة فتقع شماؿ حى الندل بجكار حديقة بيساف بمساحة  600دكنـ كأطمؽ عمييا

حى بيساف أما الرابعة فتقع غرب بيت الىيا بمساحة  180دكنـ كأطمؽ عمييا إسـ حى الفردكس

 ،كتضـ ىذه االحياء الجديدة أكثر مف  20ألؼ كحدة سكنية ،كلقد نـ إختيار ىذه المكاقع بحيث
يمكف إستغبلليا دكف المساس بالمحميات الطبيعية أك االراضى الزراعية.

كقد تـ االخذ بعيف االعتبار أثناء تخطيط ىذه المشاريع بحيث تناسب ظركؼ القطاع االستثائية

حيث تـ مف خبلؿ التخطيط:

 المحافظة عمى االراضى كاستغبلليا بأقصى درجات الحذر كاالىتماـ.
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 تشجيع النمك الرأسى كالكثافات االسكانية المرتفعة لمثؿ ىذه المشاريع مع االخذ بعيف
االعتبار تكفيمر الخدمات المناسبة كالمساحات الخضراء بما يتناسب مع عدد سكاف ىذه

المشاريع االسكانية.
 2-1-4منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدولية .

أوال :تعريف منظمات المجتمع المدنى

 تعريف القانون الفمسطينى لمنظمات المجتمع المدنى
المنظمة أك الييئة ىي شخصية معنكية مستقمة تنشأ بمكجب اتفاؽ عدد ال يقؿ عف سبعة
أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشركعة تيـ الصالح العاـ دكف استيداؼ جني الربح المالي بيدؼ

اقتسامو بيف األعضاء ،أك لتحقيؽ منفعة شخصية ] .الكقائع الفمسطينية .[2000 ،

 تعريف البنك الدولي لمنظمات المجتمع المدني

مؤسسات كجماعات متنكعة االىتمامات ،مستقمة كميان أك جزئيا عف الحككمات ،كتتسـ بالعمؿ

اإلنساني كالتعاكني كليس ليا أىداؼ تجارية.

 تعريف األمم المتحدة

منظمات ليا رؤية محددة تيتـ بتقديـ خدماتيا لمجماعات كاألفراد ،كتحسيف أكضاع الفئات التي
تتجاكزىا التكجيات اإلنمائية ،كما يتحدد عمميا في مياديف المشاريع اإلنمائية كالطكارئ كاعادة

التأىيؿ ،ككذلؾ تيتـ بثقافةالمجتمع كالدفاع عف الحقكؽ اإلنسانية كاالقتصادية كاالجتماعية
لؤلفراد ] الشكبكى ،أبك شمالة.[2013-
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ثانيا :تصنيف منظمات المجتمع المدنى فى قطاع غزة
لقد ارتبط مفيكـ منظمات المجتمع المدني بالمعايير التي استخدمت لذلؾ ،كفقان لطبيعة النشاط
كالحجـ كالعضكية كالكظيفة كالتي عمى أساسيا تـ تصنيفيا إلى  19نكع كفقان لطبيعة النشاط

حسب إحصائية ك ازرة الداخمية  -مديرية الشؤكف العامة – دائرة المنظمات لعاـ  2012ـ ،كذلؾ
كفقا لمجدكؿ اآلتي رقـ (:)1-4
الرقم

نوع المنظمة

العدد

الرقم

نوع المنظمة

العدد

1

المنظمات الطبية

38

11

المنظمات العائمية و العشائرية

13

2

منظمات االخوة

4

12

منظمات التعميم

16

3

المنظمات االجتماعية

415

13

منظمات الشباب والرياضة

40

4

منظمات االمومة و الطفولة

43

14

منظمات المعاقين

35

5

منظمات حقوق االنسان

9

15

منظمات إسالمية

34

6

منظمات التعميم العالى

15

16

منظمات السياحة واالثار

3

7

المنظمات االجنبية

63

17

منظمات البيئة

10

8

المنظمات الزراعية

38

18

منظمات الثقافة والفنون

40

9

المنظمات النقابية

34

19

منظمات الخريجين

8

10

منظمات الصداقة

4

المجموع الكمى لممنظمات

862

الجدكؿ ( )1-4يكضح تصنيؼ منظمات المجتمع المدنى فى قطاع غزة حسب طبيعة عمميا
المصدر  :ك ازرة الداخمية-مديرية الشؤكف العامة-دائرة المنظمات لعاـ 2012

كما ةتـ تصنيفيا حسب مكقعيا الجغرافى فى قطاع غزة حسب إحصائية ك ازرة الداخمية –مديرية

الشؤكف العامة-دائرة المنظمات لعاـ  2012كما فى شكؿ ( )2-4إلى :
الرقم

إسم المحافظة

العدد

الرقم

إسم المحافظة

العدد

محافظة الوسطى

97

1

محافظة رفح

79

4

محافظة خان يونس

96

2

محافظة الشمال

124

5

3

محافظة غزة

466

المجموع الكمى لممنظمات

الجدكؿ ( )2-4يكضح تصنيؼ منظمات المجتمع المدنى فى قطاع غزة حسب مكقعيا الجغرافى
المصدر  :ك ازرة الداخمية-مديرية الشؤكف العامة-دائرة المنظمات لعاـ 2012
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ثالثا :نشأة المؤسسات الدولية
إف ركح التعاكف كالمساعدة ،كجدت منذ كجكد البشرية ،فاإلنساف اجتماعي بالفطرة ،كالعمؿ

اإلجتماعي كاف يتـ عبرالتاريخ في أشكاؿ مختمفة  ،فردية أك جماعية ،إال أف دكر الييئات غير
الحككمية أخذ يتبمكر مع بركز دكر الحككمات كتحديد مياميا ،أم في البيئة األكركبية

الصناعية ،خبلؿ القرف التاسع عشر،كما أف إندالع الحركب ،كما كلدتو مف كيبلت كمآس ،في

ظؿ سمطات تتمركز ق ارراتيا بشكؿ تصاعدم ،كؿ ذلؾ شجع عمى تأسيس الجمعيات الطكعية،
كالقياـ بدكر ال تمارسو الحككمات ،كتنفيذ أعماؿ إنسانية مف خمؿ التفاؼ شعبي عارـ ،خاصة

في فترات الحركب كاليادفة بالشكؿ المباشر إلى تخفيؼ المآسي عف بني البشر.

كلقد حكـ ىذا النكع مف العمؿ في سياقو الزمني ثقافتاف مختمفتاف ،االكلى تعتمد عمى االغاثة
كاإلحساف كالثانية عمى التضامف كالتعاكف ،كفي ظؿ التطكرات السياسية المتبلحقة في العالـ،

أخذت ركحية التضامف كاإلنماء تحؿ مكاف العمؿ اإلحساني ] مينا[2012-

كخبلؿ القرف الحالي ،إرتفع عدد الجمعيات في ظؿ احتداـ الصراع السياسي كاالمنى خاصة

خبلؿ الحربيف العالميتيف االكلى كالثانية ،في ظؿ عممية التنافس عمى جني المزيد مف ثركات
العالـ الثالث ،كبركز المكاجية بيف أقطار الشماؿ كأقطار الجنكب كما يشير األديب االلمانى
ىايز مكلر " إف سعادة الشماؿ تقكـ عمى تعاسة الجنكب".

كمنذ  40سنة تقريبا" ،طكرت بعض الييئات برامجيا عمى نطاؽ كطني ك أحيانا عالمى ،كمف
أىدافيا دعكة الناس إلى العمؿ لمحصكؿ عمى حقكقيـ االجتماعية ك السعى لتحقيؽ التنمية،

فمعبت دك ار "رائدا "في تكجيو التنظيمات المحمية ،كتعميميا كيفية إستغبلؿ مكاردىا ،كتطكير

قدراتيا الذاتية .إف تعاظـ دكر الييئات الييئات الغير الحككمية ،كازدياد نشاطيا ك حضكرىاعمى
الصعيد العالمى  ،جعميا تناؿ إعتراؼ منظمة االمـ المتحدة كشريؾ أساسى كفعاؿ في تقرير

مصير البشرية كمستقبميا ك في الدفاع عف حقكؽ االنساف كحمايتو  ،حيث باتت تعتبر السمطة
الثالثة في العالـ أك النسؽ الثالث بعد الحككمات كاألحزاب السياسية.

لقد مرت المجتمعات في الكثير مف الدكؿ بتجارب متنكعة مف أجؿ تحقيؽ التنمية كاعادة

االعمار في شتى المجاالت خاصة بعد الحركب ك العمميات العسكرية أك الككارث الطبيعية ،

فكاف مف األىمية بضركرة مشاركة المؤسسات المختمفة في عممية التنمية ك إعادة االعمار عمى
أساس تكسيع قاعدة المشاركة الشعبية المجتمعية ،فبرز ىنا التنظيـ المجتمعي لممؤسسات
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كالجمعيات األىمية أك ما يمكف تسميتو بالقطاع الثالث في المساىمة إلعطاء الدكر األساسي في

االرتقاء بمجتمعاتيـ ،حيث اليمكف لدكلة ميما كانت إمكانياتيا كطاقاتيا االستطاعة كحدىا أف
تنيض بأعباء كمسؤكليات التنمية ك إعادة االعمار كال أف تتحمؿ كافة نفقاتيا ،مما دفع إلى

ضركرة االستعانة بقطاع العمؿ األىمي بما يممكو مف إمكانيات كطاقات عمى اإلبداع فضبل عف

أنو األقدر عمى تحديد االحتياجات المجتمعية المحمية التي يعيش فييا كىك األقدر أيضا عمى
كضع الحمكؿ المناسبة ليا لممساىمة بشكؿ عممي في تمبية كتحقيؽ ىذه االحتياجات.

إف تحقيؽ األىداؼ لعمؿ ىذه المؤسسات األىمية يتطمب المزيد مف التمكيؿ كالدعـ لبرامجيا
فكانت مسألة البحث عف المصادر التمكيمية سكاء الذاتية أك المحمية أك الدكلية الشغؿ الشاغؿ

ليذه المؤسسات ،حيث شكمت الجيات المانحة كالمنظمات الدكلية عمى اختبلؼ قطاعاتيا

اء في إطار
كأكلكياتيا كبرامجيا مصد ار لدعـ مشاريع المؤسسات الدكلية العاممة في فمسطيف سك َ
اإلغاثة أك التنمية.
رابعا :دور المؤسسات الدولية فى أراضى السمطة الفمسطينية

في فمسطيف عممت المنظمات األىمية الفمسطينية طيمة عشرات السنيف في الضفة الغربية كقطاع
غزة كفقان لدستكر كقكانيف تنظـ عبلقة المجتمع الفمسطيني بمؤسساتو الرسمية كالشعبية ،كقد

تنكعت الخدمات التي قدمتيا المؤسسات األىمية عمى المستكييف العمكدم كاألفقي ،فقد شممت

قطاعات اجتماعية أكسع نتيجة حرية حركتيا كاندفاعيا لممساىمة في عممية البناء ،كيمكف

تمخيص العناكيف العريضة ليذه الخدمات في مجاؿ المحافظة عمى البيئة،ك في الثقافة،ك في

التنمية االقتصادية ،كفي حقكؽ اإلنساف،ك في مجاؿ التدريب كالتأىيؿ] .أبك عمبة.[ 2003-

كأظيرت دراسة أف بعض الخدمات التي تقدميا المنظمات األىمية الفمسطينية في الضفة الغربية

كقطاع غزة عمى عينة مف المنظمات األىمية الفمسطينية تشمؿ )  ( 207منظمة فمسطينية في

الضفة الغربية كقطاع غزة منيا:

االىتماـ بالتثقيؼ المدني كالديمقراطي كحقكؽ اإلنساف كقد بمغ عدد المنظمات التي تشمؿ عمميا
عمى نشر الثقافة كالمعرفة  55منظمة أم بنسبة  26.05 %مف العينة.

االىتماـ بالعمؿ التنمكم الميني كبمغ عدد ىذه المنظمات األىمية ) (25منظمة أىمية كبنسبة 12
%مف العينة كالتي تقدـ خدمات اجتماعية كالصحة كالتعميـ كالزراعة كالقركض كالتدريب

كالتطكير المؤسسي.
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االىتماـ بالعمؿ الخيرم كاإلغاثي حيث بمغت نسبة المنظمات األىمية العاممة في ىذا المجاؿ

( )57منظمة أىمية أم بنسبة  27.05 %كاشتممت أعماؿ كنشاطات ىذه المنظمات عمى الدفاع
عف األرض كدعـ األسرل كتعميـ المحتاجيف كمساعدة الفقراء كغيرىا ] عبد اليادل. [2004-

نعرؼ بعض المصطمحات اليامة فى قامكس عمؿ المؤسسات الدكلية
كمف الميـ بمكاف أف َ
العاممة فى ىذا المضمار  ,ك التى تعمؿ فى أراضى السمطة الفمسطينية مثؿ:

التمويل الدولى .International Fund

المنظمات الدولية .International Organization

المساعدات الخارجية .External Aids

المؤسسات االىمية . Nongovernmental association

النشاط االىمى . Community Activities

التنمية السياسية . Political Development

التمويل الدولى :ىى المنح كالمشاريع المقدمة مف الجيات المانحة.

المنظمات الدولية :المنظمات الدكلية التي تقدـ منحا لدعـ مشاريع المؤسسات الفمسطينية،
كالمكجكدة بأراضى السمطة الكطنية الفمسطينية أكخارجيا كالتي تقدـ خدمات إنسانية (إغاثية).

المساعدات الخارجية :ىى اليبات كالتبرعات المقدمة مف الدكؿ الخارجية الدكلية اإلقميمية سكاء
النقدية أك العينية.

المؤسسات االىمية  :ك يقصد بيا المؤسسات كالمشاريع كاألطر المؤسسية في قطاع غزة كالتي

استفادت مف منح التمكيؿ الدكلي لتنفيذ برامي التنمية المختمفة.

النشاط االىمى  :األعماؿ التي تحقؽ أىداؼ المؤسسات األىمية.

التنمية السياسية :عممية ديناميكية في تطكير الثقافة السياسية لممجتمع.
كلقد بدأت الدكؿ المانحة بتقديـ المساعدات لمسمطة الكطنية الفمسطينية عقب انعقاد مؤتمر الدكؿ

المانحة في شير تشريف األكؿ /أكتكبر مف العاـ 1993ـ  ،كالذم عقد في كاشنطف بمشاركة

 42دكلة كمؤسسة مانحة ،حيث كاف اليدؼ األساسي ليذا المؤتمر ىك حشد المساعدات لمشعب
الفمسطيني ،ك"لعممية السبلـ "ككضع آلية لتنسيؽ المساعدات المالية كالفنية لمسمطة الفمسطينية .
كذلؾ لتمكينيا مف إدارة المناطؽ الفمسطينية التي ستؤكؿ إلييا بمكجب االتفاقيات السياسية مع

اإلسرئيمي ،إضافة إلى دكرىا في إعادة تأىيؿ البنية التحتية ،كتمكيؿ إدارة عممية التنمية
ا
الجانب
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في االراضى الفمسطينية ،كقد نجح التحرؾ الدكلي فعبل في تأميف تعيدات إجمالية بمغت 2.4

بميكف دكالر في غضكف ثبلثة شيكر فقط مف تاريخ انعقاد المؤتمر .كأخذت المساعدات الدكلية
تتدفؽ عمى الشعب الفمسطيني مف جيات متعددة ،كبقنكات مختمفة ،كألكجو إنفاؽ متنكعة،

كبشركط عديدة غير منتظمة ،إلى أف كصؿ حجميا التراكمى إلى ما يقارب ) ( 7مميار دكالر

في نياية العاـ  2004ـ ] نصر. [ 2005-
مصادر المساعدات الدولية قبل الحرب

تعتبر الكاليات المتحدة األمريكية في مقدمة الدكؿ المانحة التي قدمت المساعدات الدكلية لمسمطة

الكطنية الفمسطينية ،ثـ يمييا كؿ مف االتحاد األكركبي كالياباف كالنركيي ،كيتـ تقديـ المعكنات
بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية بعد مكافقة لجنة اعتمادات العمميات الخارجية في مجمس

الشيكخ األمريكي ،كما أف معظـ المساعدات اليابانية ال تزاؿ تقدـ عف طريؽ برنامي األمـ

المتحدة اإلنمائي أك األكنركا .كما كيعتبر البنؾ الدكلي مف أىـ المؤسسات الدكلية التي تقدـ
المساعدات لمسمطة الكطنية الفمسطينية ،كذلؾ لقدرتو عمى كضع كتنفيذ السياسات الخاصة

بصرؼ األمكاؿ التي تقدميا الدكؿ المانحة لمشاريع التنمية الفمسطينية ،كىذا ما دفع أغمبية الدكؿ

المانحة كألسباب إدارية كقانكنية تقديـ مساعداتيا عبر البنؾ الدكلي ،كاعتماد البنؾ الدكلي
كمؤسساتو المالية إلدارة ىذه المساعدات ،إال أف ىناؾ العديد مف الدكؿ المانحة كخاصة االتحاد

األكركبي يفضؿ التعامؿ مباشرة دكف المركر عبر قناة البنؾ الدكلي كأىميا :ألمانيا ،فرنسا،
النركيي ،ككريا ،أسبانيا ] ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي. [ 2001-
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كالجدكؿ( )3-4يكضح أكبر عشريف جية مف الجيات المانحة لمضفة الغربية كقطاع غزة حسب
التعيدات الدكلية بالمساعدات ألراضى السمطة الفمسطينية (.)2008-1994
الدولة

إجمالى التعيدات

إجمالى المدفوعات

النسبة المئوية

المفوضية االوروبية

3.719.401.847

3.230.002.683

87

الواليات المتحدة

1.203.982.588

1.061.958.817

88

السعودية

827.755.843

804.228.880

97

اليابان

777.238.751

714.084.293

92

المممكة المتحدة

693.259.350

537.018.778

77

السويد

596.145.732

469.647.898

79

النرويج

500.243.210

460.583.842

92

ألمانيا

808.501.952

400.632.219

50

االمارات العربية المتحدة

370.994.808

368.422.339

99

الجزائر

300.004.624

300.004.624

100

فرنسا

409.204.441

296.412.676

72

كندا

264.136.825

262.563.216

99

الكويت

239.274.673

239.274.673

100

إيطاليا

286.973.587

236.721.432

82

إسبانيا

252.553.120

227.146.006

90

البنك الدولى

286.560.467

220.242.931

77

ىولندا

245.596.649

215.613.985

88

قطر

149.563.561

149.563.561

100

سويس ار

128.663.334

116.224.385

90

البنك االسالمى لمتنمية

123.072.884

99.417.066

80

الجدكؿ( )3-4يكضح أكبر عشريف جية مف الجيات المانحة لمضفة الغربية كقطاع غزة حسب االلتزامات كالتعيدات الدكلية
بالمساعدات ألراضى السمطة الفمسطينية (.)2008-1994
المصدر ]:ابك حماد ،ناىض[ 2011-
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 2-4آلية تقديم المساعدات والمنح لمشعب الفمسطيني

 1-2-4آلية تقديم المساعدات والمنح لمشعب الفمسطيني (قبل الحرب)

لقد قدـ المجتمع الدكلي تمكيبل يتخذ عدة إشكاؿ منيا المساعدات الدكلية ،القركض

الدكلية،اليبات كالمساعدات الفنية كالتقنية لمشعب الفمسطيني ،فمقد بمغ حجـ التمكيؿ الدكلي

المقدـ مف المجتمع الدكلى 7مميار دكالر خبلؿ الفترة  2004-1994أل بعد التكقيع عمى
إتفاقية أكسمك  ،كلقد تغير شكؿ كجكىر التمكيؿ الدكلي ،ليتماشى مع متطمبات العممية السياسية،
كجيكد السبلـ فمقد بمغ معدؿ التمكيؿ الدكلي المقدـ مف عاـ  1994إلى عاـ  2000نحك 500

مميكف دكالر سنكيا كتـ تكجيو تمؾ األمكاؿ لتمكيؿ مشاريع البنية التحتية كبناء المؤسسات ،كمع
اندالع االنتفاضة الفمسطينية عاـ  2000شيدت زيادة في حجـ التمكيؿ الدكلي ليبمغ أكثر مف

مميار دكالر سنكيا إال أنو تـ تكجيو معظمو نحك عمميات اإلغاثة كحاالت الطكارئ الناتجة عف
االحتبلؿ االسرائيمى  ،بدال مف أف تكجو نحك التنمية المستدامة ،كتحسيف المؤشرات االقتصادية،
كاالجتماعية  ،حيث شكمت ىذه االعماؿ العدائية مف قبؿ االحتبلؿ االسرائيمى تراجعا حادا

في معظـ المؤشرات  ،فمثبل عمى مستكل العجز التجارم ىناؾ تزايد في العجز التجارم كالذم

يزيدعف  159.18مميكف دكالر ،بينما ارتفع معدؿ البطالة إلى أكثر مف  25 %مع استمرار

العجز في المكازنة العامة لمسمطة لتقترب مف المميار دكالر ،كارتفاع معدالت الفقر ،كاتساع
الفجكة بيف القطاعات االقتصادية ] برنامي األمـ المتحدة اإلنمائي.[ 2004-

لقد تأثرت سياسات التمكيؿ الدكلي كادارتيا بثبلثة مؤثرات رئيسية :المؤثر األكؿ يتعمؽ بادارة
السمطة الكطنية لمتمكيؿ المقدـ ،كالمؤثر الثاني المؤثر االسرائيمى كتأثيره عمى التمكيؿ الدكلي،

كالمؤثر الثالث سياسات الدكؿ كمنيجية الدكؿ كالييئات التي تقدـ التمكيؿ الدكلي ] الداية-
. [ 2006

 2-2-4آلية تقديم المساعدات والمنح لمشعب الفمسطيني (بعد الحرب)
كاف لممؤسسات الدكلية العاممة عمى االراضى الفمسطينية ك باالخص فى قطاع غزة دكر كاضح

المعالـ قبؿ االعتداءات االسرائيمية االخيرة عمى قطاع غزة ك التى تمثمت فى حربيف أخيرتيف
مدمرتيف  ،كلقد كاف لدكر المؤسسات الدكلية تأثير كاضح مف حيث تمكيؿ العديد مف المشاريع
التنمكية ذات االتجاىات المختمفة (إقتصادية  ،إجتماعية  ،ثقافية..،ألخ).
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كلقد حظى االىتماـ الكاضح مف قبؿ المؤسسات الدكلية فى عممية التنمية االقتصادية الشاممة

حيث كاف ليا أثر كبير فى دفع عجمة التنمية فى الفترة ماقبؿ عاـ  2006حيث كاف لبلنتخابات
الفمسطينية االخيرة ك االنقساـ الفمسطينى الحاصؿ بعد ذلؾ فى تقميص الدعـ الدكلى ليذه

المؤسسات ك تراجع الكثير مف الخدمات التى تقدميا لممجتمع الفمسطينى  ،أما بعد الحرب فقد

لكحظ ليذه المؤسسات نشاطا ممحكظا فى عممية االغاثة ك التدخؿ الطارئ لمسكاف ،حيث
شاركت مع العديد فى إمداد السكاف باالمدادات االغاثية العاجمة التى يحتاجكنيا ك تقديـ بعض

الدعـ المادل ك النفسى لؤلسر التى عانت مف كيبلت الحرب.

إال أنو عمى الرغـ مف تعدد ىذه المؤسسات الدكلية ك مصادر تمكيميا لـ تستطع القياـ بالدكر
المناسب ك المنكط بيا فى عمميات االنعاش المبكر بعد الحرب كذلؾ بسبب ضعؼ التمكيؿ
الدكلى ليا مف جية ك مف جية ثانية المعكقات االسرائيمية فى إدخاؿ المكاد البلزمة فى عمميات

إعادة االعمار ك االنعاش المبكر.
إف تحقيؽ األىداؼ التنمكية لعمؿ ىذه المؤسسات الدكلية العاممة عمى االرض الفمسطينية

يتطمب المزيد مف التمكيؿ كالدعـ لب ارمجيا فكانت مسألة البحث عف المصادر التمكيمية سكاء

الذاتية أك المحمية أك الدكلية الشغؿ الشاغؿ ليذه المؤسسات ،حيث شكمت الجيات المانحة

كالمنظمات الدكلية عمى اختبلؼ قطاعاتيا كأكلكياتيا كب ارمجيا مصد انر لدعـ مشاريع المؤسسات

اء في إطار اإلغاثة أك التنمية ،فبدال مف تركيز جيكد ىذه
األىمية العاممة في فمسطيف سك َ
المؤسسات الدكلية عمى مشاريع التنمية االقتصادية الشاممة  ،أصبح شغميا الشاغؿ تكفير الدعـ
المادل لممشاريع االغاثية ك تخفيؼ أثار الحصار المطبؽ عمى قطاع غزة منذ سنيف عديدة ك

حصرت دكرىا فى إمداد السكاف بالمكاد البلزمة ك الضركرية ك التى تساعد السكاف عمى البقاء

دكف التدخؿ المباشر فى عمميات إعادة االعمار الشاممة .
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 3-2-4دور المؤسسات االىمية المجتمعية والقطاع الخاص فى إعادة االعمار
ميما تعددت المسميات حكؿ مفيكـ المؤسسات األىمية كالمجتمع المدني ،إال أنو في نياية األمر

كميا تصب في نفس اليدؼ أال كىك تقديـ خدمة دكف السعي إلى تحقيؽ ربح ،حيث ىناؾ مف
يطمؽ عمييا اسـ منظمات أىمية ،جمعيات ،منظمات غير ربحية ،تطكعية ،خيرية ،كىي تشكؿ

جزءا مف مككنات المجتمع المدني ،كربما يعكد االختبلؼ في التسمية بحسب خصكصية كطبيعة

الدكلة ،أك نتاج اختبلؼ الثقافات حكؿ تسمية المفيكـ بشكؿ أك بآخر] ابك حماد.[2011-

كما تستند المنظمات األىمية في فمسفة عمميا إلى التمكيف كالتقكية كبالتالي فيي تعتمد التنمية
كآلية كمنيجية بيدؼ نقؿ الفئات االجتماعية الميمشة كالضعيفة مف مرحمة االغاثة كاالعتمادية
إلى مرحمة التنمية كاالعتماد عمى الذات  ،إال اف المنظمات األىمية تضطر بالعديد مف األحياف

إلى تنفيذ المشاريع االغاثية كتقديـ الخدمات بسبب حاالت الطكارئ الناتجة عف العدكاف

االحتبللي كظركؼ الحصار كحالة العدكاف ،كلقد لكحظ مؤخ انر عدـ قدرة المنظمات األىمية لتنفيذ
الميمات الثبلث " المتمثمة باألبعاد " الكطنية  ،كالديمقراطية كالحقكقية  ،كالتنمكية " كيعكد السبب

في ذلؾ إلى المؤثر أك العامؿ الخارجي المجسد باالحتبلؿ كتداعياتو المجسدة بالحصار كالعدكاف
ككذلؾ تفسخ البيت الداخمي الفمسطيني بسبب حالة االنقساـ .

كقد كاف القطاع الخاص يشكؿ حكالي  %53مف حجـ االقتصاد الكطني بما في ذلؾ تشغيمو
لمعمالة  ،حيث تقدر حجـ االحتياجات ليذا القطاع بحكالي  2مميار دكالر ،كما تكاجو المنظمات

األىمية العديد مف العقبات باتجاه المساىمة في اعادة االعمار منيا:

 -ضعؼ التنسيؽ بيف المنظمات األىمية العاممة في نفس القطاع.

 االستجابة الفكرية لممشاريع المقترحة مف قبؿ المانحيف دكف القدرة عمى صياغة رؤية تحدداألكلكيات كاالحتياجات .

 تحكؿ معظـ المشاريع إلى البعد اإلنساني كالغذائي عمى حساب المشاريع التنمكية.تكجو المانحيف كخاصة تحت خطة إعادة اإلنعاش المبكر " " Early Recoveryإلى
المشاريع االغاثية كاإلنسانية كالتكيفية مع الظركؼ الراىنة دكف ربط ذلؾ بآليات الضغط

كالمناصرة الرامية إلى فتح المعابر كانياء الحصار ،كدكف الربط بآفاؽ التنمية المستدامة ]

أبك رمضاف. [2009-
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 3-4دور االونروا فى التدخالت فى القطاعات المختمفة
تقكـ األكنركا منذ تأسيسيا بتكفير خدمات التعميـ كالصحة كاإلغاثة كالخدمات االجتماعية

لبلجئيف الذيف يستحقكف تمؾ الخدمات مف بيف البلجئيف الفمسطينييف المسجميف لدل الككالة

الدكلية ،كبخبلؼ منظمات األمـ المتحدة األخرل التي تعمؿ مف خبلؿ السمطات المحمية أك مف
خبلؿ الككاالت المنفذة ،تقكـ األكنركا بتكفير خدماتيا مباشرة لبلجئيف الفمسطينييف .حيث تعمؿ

الككالة عمى دعـ المشاريع المختمفة مف خبلؿ بناء كادارة المنشآت كالمدارس كالعيادات الصحية
ك بعض المراكز التى تعنى بالشئكف االجتماعية كالنفسية لبلجئيف كما تعنى بمراكز عـ لمبنية
التحتية ك الصيانة لمكثير مف المبانى التى تتبع إدارتيا ك تقدـ خدمات مباشرة أك غير مباشرة

لبلجئيف الفمسطينيف كبسبب أف خدمات األكنركا كالتعميـ كالخدمات الصحية ىي مف نكعية
الخدمات التي يتـ تكفيرىا في العادة مف خبلؿ القطاع العاـ ،فاف األكنركا تعمؿ بالتعاكف الكثيؽ

مع السمطات الحككمية كالتي تقكـ ىي األخرل بتكفير بعض الخدمات لبلجئيف الفمسطينييف.

ك لقد قامت االكنركا بتدخبلت مباشرة بالتعاكف مع السمطات المحمية عقب كؿ الحركب ك

المآسى التى لحقت بالشعب الفمسطينى مف جراء االحتبلؿ أك مف خبلؿ الككارث الطبيعية التى
ألمت بالبلجئيف الفمسطينيف فى مناطؽ عممياتيا الخمس ك يظير ذلؾ جميا فى التدخبلت التى

قامت بيا االكنركا فى قطاع غزة عمى مدار االعكاـ السابقة.

قد يختمؼ البعض فى تقييـ ىذه التدخبلت حيث ترتفع فى بعض االحياف ك تنخفض سقؼ

التكقعات لتدخبلت االكنركا المختمفة عمى مر السنيف إال أنيا تظؿ العبا رئيسيا فى مجاؿ

المساعدات االنسانية المختمفة كخاصة فى قطاع غزة ك الذل عانى أىميا مف كيبلت الحركب
عمى مر السنيف  ،ك قد ظير ذلؾ بشكؿ كاضح فى عمميات حصر ك تقييـ األضرار التى حدثت

لمبانى البلجئيف السكنية بعد حرب عاـ  2008ك حرب  ،2012ك محاكلة تقديـ الدعـ المادل
إلصبلح ك ترميـ الكثير مف البيكت السكنية التى تضررت جراء الحركب.

كقد قامت االكنركا مف خبلؿ خطة طمكحة برفع سقؼ التدخؿ مف خبلؿ إقامة بعض المشاريع
السكنية الكبرل ك المتكاممة الخدمات كالمدينة السعكدية فى رفح ك بعض المشاريع السكنية فى
خاف يكنس مف خبلؿ تبرع سخى مف الدكؿ الداعمة لقضايا البلجئيف الفمسطينيف ،حيث سكؼ

يتـ تقييـ بعض ىذه المشاريع كمدل إستيفائيا لمشركط ك المكاصفات الخاصة باعادة االعمار.
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 4-4دور االونروا فى منظومة االنعاش المبكر )ما قبل االعمار) فى قطاع غزة

 1-4-4دراسات محمية ودولية سابقة فى منظومة االنعاش المبكر وادارة الكوارث

أوال :دراسات محمية

 التحقيق في عممية إدارة الكوارث في قطاع غزة ] شتات[2012-
ىدف الدراسة

لعمؿ تحسف فى أداء إدارة الككارث كالتعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة فى عممية إدارة الككارث
كاعادة االعمار فى قطاع غزة خاصة مف خبلؿ التحقيؽ فى الكسائؿ المستخدمة فى إدارة

الككارث بعد حرب (.)2009-2008
منيجية البحث

مراجعة كتقييـ الدراسات ذات الصمة بادارة الككارث ،استبياف لجمع البيانات  ،كمقابمة مع ممثمي
كالمؤسسات ذات الصمة الحككمية  ،كالمنظمات غير الحككمية المحمية كالدكلية كتحميؿ البيانات.

الخالصة

 -إف عممية إدارة الككارث تتعمؽ بطبيعة المؤسسات المعنية فى عممية إدارة الككارث ك قدرتيا

عمى التقييـ ك االداء فى مرحمة إعادة االعمار،كقد كاف الفتا لمنظر أف المنظمات غير

الحككمية لدييا تصكر مختمؼ فى عممية إدارة الككارث.

 -تشير نتائي الدراسة إلى أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العكامؿ التى تصنؼ

أسمكب العمؿ كاآللية المستخدمة فى إدارة الككارث مف خبلؿ المؤسسات المعنية فى إدارة
الككارث  ،كالعمؿ عمى التكيؼ عمى النيي الذل يضعو القائميف عمى إدارة الككارث فى

الدكلة ذاتيا بدال مف النيي المكضكع مف قبؿ المانحيف فى إعادة االعمار ،كما أف ىناؾ

العديد مف العكامؿ التى تحكؿ دكف التقدـ فى إعادة االعمار كمجمؿ إدارة الككارث منيا
رصد االمكاؿ ك االتصاالت ك التنسيؽ فى عممية إدارة الككارث.

التوصيات

 إنشاء ىيئة كطنية إلدارة الككارث كاعداد التشريعات كالسياسات البلزمة،كجمع التبرعات. -خمؽ الكعي بيف المجتمعات  ،كذلؾ باستخداـ كسائؿ اإلعبلـ كالتعميـ المدرسي.

 -تطكير كفاءة المكظفيف  ،كالميارات اإلدارية كالتعامؿ مع جميع مراحؿ الككارث.
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 تقييم األداء الفعمي من الالعبين الرئيسيين في مراحل إدارة الكوارث في قطاع غزة
] مقداد[2012-

ىدف الدراسة

تيدؼ الدراسة إلى تقييـ عممية إدارة الككارث كتعزيزىا مف خبلؿ إظيار دكر البلعبيف الرئيسيف

الذيف يعممكف فى مراحؿ إدارة الككارث فى قطاع غزة كتحديد أكجو القصكر فييا.

منيجية البحث

إعتمد الباحث عمى المعمكمات عف السكاف  ،كعمؿ العينات مف الناس كتقدير حجـ العينة
كجمع البيانات  ،كتصميـ االستبياف  ،كالمحتكل االستبيانى،كالدراسة التجريبية كمعالجة كتحميؿ

البيانات ،ككاف االستبياف النيي الرئيسي لجمع البيانات لتقييـ جيات نظر المستطمعيف  ،كالذم
تـ استخدامو كأداة داعمة فى عممية المقارنة.

الخالصة

 ليس ىناؾ اختبلؼ كبير في األداء الفعمي بيف المنظمات كالككاالت الدكلية في مرحمةالتخفيؼ مف آثار الككارث ،كعبلكة عمى ذلؾ ،ليس ىناؾ فرؽ كبير بيف األداء الفعمي

لممنظمات الحككمية كالككاالت الدكلية في التأىب لمككارث كاالستجابة لمراحؿ إدارة الككارث.

 في مرحمة التخفيؼ مف آثار الككارث  ،الككاالت الدكلية كالمنظمات شبو الحككمية لدييا مايقرب مف نفس األداء  )%62.6 (،لمككاالت الدكلية ك(  )%58لممنظمات شبو الحككمية .

 في مراحؿ التأىب كاالستجابة  ،الككاالت الدكلية كالمنظمات شبو الحككمية ليا نفس األداء،كليس ىناؾ فرؽ كبير بينيما.

التوصيات

 -تعييف ميزانية كافية لغرض أنشطة التخفيؼ مف الككارث .

 كضع مشاريع لمتثقيؼ العاـ كلمحد مف الخسائر كاإلصابات. -كضع خطةالستخداـ األراضي  ،كخطة لنقؿ األسر المتضررة .

 قياس اآلثار المترتبة عمى إجراءات المنظمات غير الحككمية في عممية إدارة الككارث فيقطاع غزة.
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ثانيا:دراسات دولية

 عممية تقييم أضرار اإلعصار لمعمائر السكنية ] مسا ار[2012-
ىدف الدراسة

لعمؿ تطكير كتحسيف فى نكعية المعمكمات التى يتـ جمعيا بعد االعاصير التى تضرب المناطؽ

الميددة بيا مف خبلؿ عممية تقييـ تأثير االعاصير لممبانى السكنية.

منيجية البحث

ترتكز ىذه الدراسة عمى المنيجيات المستخدمة فى تطكير عممية تقييـ الضرر الشامؿ كخاصة
تقييميا فى المبانى السكنية.

الخالصة

 إف عممية تقييـ االضرار مفيدة بعد االحداث التى تتعرض ليا المنطقة المنككبة ،حيث يعمؿ
ذلؾ عمى تجميع الجيكد المبذكلة مف قبؿ الجميع (حككمية ك جامعية ك منظمات) كالتى
تعمؿ عمى تجميع البيانات ك تحميميا كالذل بدكره سيعمؿ عمى تحسيف التصميـ ك تحسيف

عمميات البناء ك التشييد .

 تسييؿ عممية الكصكؿ إلى المعمكمات ك البيانات المكحدة بيف المجمكعات (الميندسيف
كالباحثيف) مف خبلؿ تقديـ التقارير كتبادؿ المعمكمات ك المعرفة كالتجارب.

التوصيات

 يجب عمؿ جيد بحثى كبير لبلضرار الناتجة عف مخاطر االعاصير كخاصة فى مرحمة
مابعد التقييـ التى تحدث بعد حدكث االعاصير.

 دعـ تطكير المعايير القائمة عمى الداء لمعامميف فى ىذا المجاؿ كعمؿ نماذج شاممة لمضرار
بناء عمى تأثير االعاصير كاالخذ فى العتبار التغيرات فى قكانيف البناء.
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 التقييم العالمي لمزالزل عمى نطاق واسع تأثير سياسات التخفيف والتحضير عمى فقدان
حياة االنسان ] ىاورد. [2011-

ىدف الدراسة

تقييـ نقاط الضعؼ لدل المناطؽ التي ال تزاؿ ميددة باستمرار فى حدكث الزالزؿ. .

منيجية البحث

استخدـ الباحث قاعدة بيانات ىيئة المسح الجيكلكجي في الكاليات المتحدة األمريكية ،كتشمؿ

ىذه المعمكمات عمى الكقت كالمكاف،كعدد األركاح التي فقدت  ،كعدد القتمى كالجرحى.

الخالصة

 ىناؾ عبلقة عكسية بيف التخفيؼ كجيكد اإلعداد كالتجييز كالخسائر في األركاح نتيجة
لمزلزاؿ فى المناطؽ التى حدثت بيا زالزؿ.

 ىناؾ العديد مف الحاالت لمدكؿ التى ضربتيا الزالزؿ مثؿ الصيف ك الجزائر كانت التجييزات

لممبانى فييا فقيرة كما كانت ىناؾ الكثير مف التقارير مف المكاطنيف عف عدـ ثقتيـ فى
التقارير التى تصدر عف الكثير مف المفتشيف لممبانى تفيد بقكتيا ك تحمميا كالتى إنيات فكر

حدكث الزلزاؿ  ،كلذا عمى المفتشيف لممبانى التأكد مف سبلمة المبانى االنشائية خبلؿ عممية

التشييد ك ليس فقط عند إنتياء المبنى.

التوصيات

 يتعيف عمى الحككمات التأكد مف المناطؽ التى تحصؿ فييا مشاريع البناء الحديثة أنيا آمنة
ك مستكفاة لجميع شركط االمف ك السبلمة.

 تثقيؼ الناس حكؿ األخطار ك بخاصة أخطار الزالزؿ .
 ال ينبغي أف تككف خدمات الطكارئ معدة فقط لحدكث الزاللزؿ كانما ينبغى أف تككف خدمات
الطكارلء كؿ الماطر ك االضرار التى يمكف حدكثيا كتكفر المعدات البلزمة لذلؾ.
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 2-4-4خطة االونروا لمطوارىء واالنعاش المبكر
استنادا إلى تجربة السنكات الماضية ،كعممية التخطيط لمطكارئ التي تقكـ بيا ككاالت األمـ

المتحدة ،حيث تيدؼ عممية مكاجية الطكارئ مف قبؿ االكنركا عمى تقديـ المساعدة اإلنسانية
العاجمة بشكؿ فكرل ليصؿ إلى  50.000نازح مف المتضرريف في أم مكاف في قطاع غزة،
ككضع حكالى  20.000مف النازحيف منيـ فى مبلجىء فى مناطؽ مفتكحة.

كعمى أساس تجربة السنكات األخيرة  ،بذلت االكنركا جيكدىا لتقديـ المساعدة عمى افتراض أف
مرحمة الطكارئ لف تستمر ألكثر مف شير كاحد  ،كمف أجؿ ضماف التنفيذ الفعاؿ كالمساعدة في

الكقت المناسب لمنازحيف ك المتضرريف ،قامت االكنركا بتصميـ خطة لمطكارلء لدييا ككانت
ىذه الخطة تستند إلى مبدئيف رئيسيف:

 التأكد مف أف التفكيض المناسب قد منح لممكظفيف المختصيف التابعيف لبلكنركا الذيف
يعيشكف بالقرب مف المنطقة المتضررة.

 إنشاء خطكط كاضحة كبسيطة مف أجؿ ضماف عممية التكاصؿ كضماف كصكؿ التقارير
المناسبة عف الحدث كتحمؿ المسؤكلية خاصة لممفكضيف باتخاذ الق اررات فى الميداف.

تحقيقا ليذه الغاية تـ عمؿ خطة كآلية تتككف مف ىيئتيف رئيستيف الدارة خطة الطكارلء كعمؿ

التدخؿ المناسب كىما:

 فريؽ االستجابة لمطكارلء كالذل يعمؿ فى مكتب غزة االقميمى.
 فريؽ االستجابة لمطكارلء الميدانى كالذل يعمؿ عمى مستكل المخيمات ك المحافظات.

ككما يظير مف شكؿ رقـ ( )1-4أف ىناؾ فريقان قد تـ تحديده مف قبؿ إدارة االكنركا كذلؾ
لسيكلة عممية التكاصؿ ك االستجابة الفعالة مف قبؿ االكنركا لمنازحيف كذلؾ فى حاالت الطكارلء
التى تحدث فى قطاع غزة نتيجة لمككارث الطبيعية أك تمؾ التى تحدث نتيجة مف صنع االنساف

كىى فى حالة قطاع غزة نتيجة مباشرة لبلحتبلؿ االسرائيمى كالحركب المتعاقبة.
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شكؿ ( )1—4يكضح آلية خطة العمؿ لؤلكنركا فى حاالت الطكارلء
المصدر ] :مقاط[2003-
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 3-4-4خطة االونروا فى المالجىء المؤقتة (المأوى المؤقت)
استنادا إلى معايير محددة كخطط تـ االعداد ليا مسبقا مف قبؿ االكنركا كأجيزتيا الفنية المعينة
لمحاالت الطارئة فقد تـ كضع خطة تشمؿ عدة عناصر ىامة مثؿ المكقع ،ك مساحة األرض أك

المدرسة كالخدمات لممعاقيف ،كقد حدد المكتب لؤلكنركا فى غزة مسبقا عدة مكاقع تشمؿ ما يعادؿ

 140مكقع لئليكاء المؤقت التى تتكافؽ مع المعايير الدنيا التى يجب تكافرىا لمنازحيف أك
المتضرريف فى الحاالت الطارئة  ،كىى كاالتى:

 69 مدرسة تابعة لبلكنركا.

 26 ممجأ مؤقت فى مكاقع مختمفة مف مبانى االكنركا المنتشرة عمى مستكل قطاع غزة.
 45 ممجأ مؤقت متكفرة فى أماكف مفتكحة

كقد تـ تصنيؼ ىذه المبلجىء المؤقتة إلى صنفيف:

 مبلجىء مؤقتة فى مبانى الككالة المتعددة المنتشرة فى قطاع غزة.
 مبلجىء مؤقتة مفتكحة ] دليؿ االستجابة الطارلء لؤلكنركا. [2011-
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 5-4دور االونروا فى مشاريع إعادة االعمار( قطاع االسكان)
كبير فى مجاؿ إغاثة كدعـ البلجئيف الفمسطينيف منذ بدء النكبة ك التيجير
دكر ا
لقد كاف لؤلكنركا ا
القسرل ليـ عف أراضييـ االصمية ،كمف أشكاؿ الدعـ المقدـ مف قبؿ االكنركا المجاؿ االسكانى
كىك االىـ كالذل يعانى منو معظـ البلجئيف الفمسطينييف حيث إتخذت المخيمات الفمسطينية

أشكاال مؤقتة أمبل فى حؿ سريع لمشكمة البلجئيف فى ذلؾ الكقت حيث عممت االمـ المتحدة

عمى إنشاء كحدات سكنية مؤقتة كمأكل ليـ إلى حيف حيف إيجاد حؿ سياسى يمكنيـ مف عكدتيـ

لبيكتيـ المسمكبة منيـ .

 1-5-4تجمعات سكنية من الخيام
كاف مشكمة البلجئيف الفمسطينيف ظيرت عمى السطح مف خبلؿ التيجير القسرل ليـ مف
أراضييـ التى احتمت عاـ  ، 1948فمجأت االكنركا إلى الحمكؿ السريعة كالبسيطة تمثمت فى
تكزيع الخياـ ك بعض المكاد التمكينية األساسية لؤلسر الميجرة اليكاء ىذه االسر كتسكينيا مع

تكفير دكرات مياه عامة كلقد كاف يفصؿ بيف ىذه الخياـ طرؽ بسيطة مف الطيف ك ذلؾ مف أجؿ
إيصاؿ المعكنات العاجمة ليذه االسر المنككبة كما ىك مكضح بالشكؿ (.)2-4

كقد تحكؿ ىذا الشكؿ المؤقت إلى مبانى ثابثة  ،حيث أصبح لممخيـ شكبل معينا يكـ مف خبللو
تمييزه عمى أنو مخيـ لبلجئيف الفمسطينيف حيث المساحة محدكدة كعدد االفراد كبير ،حيث

عممت االكنركا عمى تقسيـ قطعة االرض إلى كحدات تقريبا متساكية االبعاد فى حدكد الخيمة

التى تأكل قاطنييا  ،كتجمعيا فراغات كالطرقات متعامدة ك متكازية.

شكؿ ( )2-4يكضح الخياـ لؤلسر المنككبة نتيجة التيجير القسرل عاـ 1948
المصدر:القسـ الفنى التابع لككالة الغكث الدكلية (االكنركا)
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 2-5-4تطور التجمعات السكنية من الخيام لموحدات االسمنتية البسيطة
لقد كانت ىذه المخيمات تفتقر لمقكمات الحياة الكريمة ك كنتيجة طبيعية لتفاقـ مشكمة البلجئيف

التى كانت تظير بشكؿ أكبر مع مركر الزمف فقد أصبحت الخياـ غير صالحة لبلقامة التى
طالت بالبلجئيف بعيدة عف قراىـ ك مدنيـ االصمية التى ىجركا منيا ك لذلؾ قامت االكنركا عاـ

1951باالستعاضة عف الخياـ بانشاء تجمعات سكنية تتككف مف كحدات سكنية تـ تشييدىا مف
االسمنت ك ألكاح الزينكك ك تعتمد فى إنشائيا عمى الحكائط الحاممة عمى أساسات مف الحجارة

ترص بشكؿ متعامد مع الحكائط بدال مف الحزامات ك القكاعد لتقميؿ تكاليؼ االنشاء كما ىك

مكضح فى الشكؿ رقـ (، )3-4كلقد كانت ىذه الكحدات عبارة عف كحدات سكنية متراصة حيث
ال يفصؿ الكحدات السكنية عف بعضيا سكل طرؽ ترابية ضيقة تصبح مكحمة فى الشتاء ك

مجرل لممياه العادمة فى الصيؼ  ،ك كاف نظاـ التخطيط فييا يتبع النظاـ الخطى مف حيث
رصيا بجانب بعضيا البعض ك إشتراؾ الكثير مف الكحدات مع بعضيا فى الحكائط  ،كما كانت

ىذه الكحدات السكنية صعبة عمى البلجئيف الفمسطينيف فى االقامة فييا مف حيث عدـ كجكد

التيكية ك التشميس المناسب ك التتكفر فييا مف الحمامات إال حماـ عاـ لجميع أىؿ المخيـ ،
كمما زاد الطيف بمة التكزيع الغير عادؿ ليذه الكحدات السكنية حيث أف ىذه الكحدات السكنية

عبارة عف غرؼ (-الكحدة عبارة عف غرفتيف أك ثبلث) ،-حيث كصؿ عدد القاطنيف لمغرفة

الكاحدة ما بيف -7-5أشخاص .

كقد تسبب ىذا فى إيجاد الكثير مف المشاكؿ الصحية كاالجتماعية ،حيث أف ما قامت باعداده

ىيئة االمـ المتحدة مف مخططات ىندسية ال يتكافؽ مع ثقافة المجتمع الفمسطينى  ،فبدأ السكاف
بالتغيير العشكائى ك الغير المنظـ ليذه الكحدات مف حيث التصميـ ك التخطيط فبدؤكا يضيفكف

عمى كحداتيـ السكنية ما يحتاجكنو مف مرافؽ ك أخذكا مف الطرؽ المستقيمة  ،مما أدل إلى

زيادة مساحة كحداتيـ السكنية عمى حساب الفراغات الخارجية فضاقت الطرقات ك ضاعت
إستقامتيا ك تككف مف خبلليا ما يشبو الممرات (الزقاؽ).
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شكؿ ( )3-4يكضح تطكر التجمعات السكنية مف الخياـ لمكحدات االسمنتية البسيطة
المصدر]:الفرا ،فكزل [2010-

 3-5-4التطور العشوائى لمتجمعات السكنية لما قبل االنتفاضة الثانية
إستمر الحاؿ مف التطكير العشكائى ليذه الكحدات بما يتكائـ مع االزدياد فى حجـ االسرة ك

المتطمبات السكنية البلزمة ليـ فى ظؿ الظركؼ المادية الصعبة التى تحكؿ دكف االمكانية مف
شراء أراضى أك منازؿ فى أماكف أخرل مما أدل إلى كثافة سكانية عالية فى المخيمات ك
ضركؼ إجتماعية ك إقتصادية صعبة يعانى منيا سكاف المخيمات الفمسطينية  ،حيث أصبح

المحدد االساسى ليذه التجمعات فى قدرة إستيعابيا ألكبر عدد مف البلجئيف فى ظؿ عدـ تكافر
المقكمات االساسية لمحياة الكريمة.
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 6-4دور االونروا فى مشاريع إعادة االعمار فى مجال قطاع االسكان
كبير فى مجاؿ إعادة االعمار فى قطاع االسكاف خاصة بعد
ا
لقد كاف لبلكنركا نصيبا
االعتداءات االسرائيمية المتكررة ك التكغبلت المستمرة لبلراضى الجنكبية فى قطاع غزة

(محافظتى رفح كخاف يكنس)  ،حيث عممت الجرافات االس ارئيمية عمى التدمير الممنيي لمنازؿ
المكاطنيف كالبلجئيف عمى حد سكاء المتاخمة لمحدكد مع قطاع غزة ك قد كصؿ العنؼ االسرائيمى
بأقصى مراحمو بأف لجأ إلى تدمير أحياء بكامميا مف بيكت كاراضى زراعية  ،االمر الذل أدل

إلى إيجاد آالؼ مف الفمسطينيف بدكف مأكل ،ك ىنا قامت االكنركا بالتدخؿ العاجؿ مف خبلؿ
إيجاد مآكل مؤقتة لبلجئيف الفمسطينييف عف طريؽ إمدادىـ بالمكاد االساسية البلزمة ك دفع
السكاف اليجاد مساكف مؤجرة تقكـ االكنركا بدفع قيمتيا إلى أف تقكـ االكنركا بعمؿ مشاريع

إسكانية كبرل تستطيع مف خبلليا إحتكاء ىذه االعداد الكبيرة التى أصبحت ببل مأكل ك يظير

الشكؿ التالى ( )4-4مكاقع تمركز المشاريع االسكانية الكبرل التى قامت بيا االكنركا فى قطاع
غزة باالضافة إلى المشاريع الصغيرة التى قامت بيا االكنركا فى العديد مف مناطؽ قطاع غزة.

شكؿ ( )4-4يكضح مكا اقع تمركز المشاريع االسكانية الكبرل التى قامت بيا االكنركا فى قطاع غزة
المصدر :قسـ التصميـ التابع لككالة الغكث الدكلية بقطاع غزة
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 1-6-4دور االونروا فى مشاريع إعادة االعمار االسكانية بعد االنتفاضة الثانية
قامت االكنركا بعمؿ بعض المشاريع االسكانية الكبرل التى مف خبلليا إستطاعت إحتكاء الكثير
مف العائبلت الفمسطينية التى ىجرت مف أراضييا ك أماكف سكناىا ليعيشكا مرحمة ثانية مف

فصكؿ اليجرة المتكررة التى عانى منيا الشعب الفمسطينى م اررا ،فقامت االكنركا بانشاء خمسة
تجمعات سكنية فى كؿ مف دير البمح ك خاف يكنس غرب حى االمؿ ك منطقة الفخارل بالقرب

مف المستشفى االكركبى ك التجمع الرابع كاف بتؿ السمطاف برفح ك االخير كاف بالتعاكف مع
اؿ UNDPبانشاء تجمع سكنى يقع إلى الشماؿ مف غرب التجمع الرابع المدعكـ مف الحككمة
السعكدية ،كقد كاف مف نصيب بعض ىذه المشاريع التكقؼ المؤقت بسبب االغبلقات المستمرة

ك الحصار  ،إال أنو تـ إكماليا فى نياية المطاؼ ك تسكيف الناس بيا.
 7-4المشاريع االسكانية الكبرى لالونروا .
مف المفيد جدا لمؤسسة مثؿ االكنركا تقييـ عمميا مف آف الخر مف حيث مدل إستفادة الجميكر
ك رضاه عف الخدمات المقدمة لو مف قبميا ك بخاصة فى المشاريع االسكانية ك التى عادة ما

تككف التكمفة االنشائية ليا عالية إذا ما قكرنت بالخدمات األخرل المساندة التى تقدميا االكنركا.

ك لذلؾ فقد عمد الباحث إلى إجراء تقييـ مختصر ك شامؿ لبعض المشاريع االسكانية الكبرل
التى قامت االكنركا بتنفيذىا كذلؾ مف أجؿ كضع تصكر عممى لمدل االستفادة ك رضا الجميكر

عف الخدمات السكنية التى تكفرىا االكن ار كمدل مبلئمتيا لمعديد مف العكامؿ التخطيطية ك

التصميمية .
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أوال:إسكان االونروا(بدر) -رفح-تل السمطان
يعتبر مشركع إسكاف بدر شكؿ ( )5-4مف

أكائؿ المشاريع التى أقيمت فى قطاع غزة
الستيعاب البلجئيف الفمسطينيف المتضرريف
مف االعتداءات االسرائيمية عمى بيكتيـ ك قد

تـ تنفيذه فى عاـ  2002بعد ىدـ القكات
االسرائيمية

لمكثير

مف

البيكت

لبلجئيف

الفمسطينيف المقيميف بجانب الشريط الحدكدل
لمحافظة رفح فى قطاع غزة  ،يقع المشركع
فى الجية الجنكبية الغربية مف مدينة رفح ك
يحده مف الشماؿ مسجد سعد بف أبى كقاص ك

الشماؿ الشرقى ممعب الفرقاف  ،حيث تـ تنفيذه

عمى مساحة  882.11متر مربع ،كما يحتكل
المشركع عمى عدد  230كحدة سكنية بعدد

إجمالى لمسكاف  1.602فرد ،أما مف حيث

الخدمات الممحقة بالمشركع فيكجد مسجد ك

شكؿ ( )5-4يكضح مشركع إسكاف بدر فى منطقة رفح
المصدر :قسـ التصميـ التابع لككالة الغكث الدكلية بقطاع
غزة

مدرسة إبتدائية كمركز صحى  ،كما يكجد متنزه مع حديقة حيكاف ك ممعب رياضى (الفرقاف) ك

جامع (سعد بف أبى كقاص).

تقييم لمشروع إسكان االونروا(بدر) -رفح-تل السمطان
يمكف القكؿ أف مشركع إسكاف بدر ىك مشركع إقتصادل بدرجة كبيرة  ،حيث مف المبلحظ عدـ
االىتماـ بالنسيي االخضر عمى كجو الخصكص كما لـ يتـ االعتناء كفاية بتخطيط الشكارع مف

حيث الحركة ك عناصرىا لكف فى المقابؿ تـ االىتماـ بشكؿ جيد مف مف حيث البنية االجتماعية
ك التكمفة االقتصادية حيث إستطاع المشركع تكفير عدد ال بأس بو مف الكحدات السكنية القريبة

مف بعضيا مما أكد عمى عممية التكاصؿ االجتماعى بيف العائبلت القاطنة فى المشركع ككفر
عددا أكبر مف الكحدات السكنية الستيعاب أكبر عدد ممكف مف المتضرريف الذيف ىدمت بيكتيـ

جداء االعتدءات االسرائيمية .
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ثانيا :إسكــــان االونــروا /الفخــارى-خان يونس
يعتبر مشركع إسكاف االكنركا الفخارل-

شكؿ(-)6-4ثالث مشركع تـ تنفيذه بعد

إسكاف رفح بدر ك مف ثـ مشركع إسكانى
صغير الحجـ فى محافظة دير البمح  ،كقد

تـ تنفيذه فى العاـ  2003كىك يقع فى
الجية الجنكبية الشرقية مف محافظة
خانيكنس حيث يحده المستشفى االكركبى

مف الشرؽ ،كقد تـ تنفيذه عمى مساحة
 68.455متر مربع بكاقع  224كحدة

سكنية تحتكل عمى  380أسرة بعدد

إجمالى  2.065نسمة،أما مف حيث
مككنات المشركع فجميع أجزاءه مبانى

شكؿ ( )6-4يكضح مشركع إسكاف الفخارل  -خاف يكنس
المصدر :قسـ التصميـ -االكنركا

سكنية كلكف يكجد بجانب قطعة االرض

التى تـ التنفيذ عمييا بعض المشاريع الخدماتية مثؿ مدرسة إبتدائية ك المستشفى االكركبى ك

مسجد ك محطة تكزيع غاز ك بعض المحبلت التجارية الصغيرة.
تقييم لمشروع إسكان االونروا(الفخارى) -خان يونس

يمكف القكؿ أف مشركع إسكاف الفخارل ىك أيضا مشركع إقتصادل بدرجة كبيرة  ،حيث مف
المبلحظ عدـ االىتماـ بالنسيي االخضر عمى كجو الخصكص كما لـ يتـ االعتناء كفاية
بتخطيط الشكارع مف حيث الحركة ك عناصرىا لكف فى المقابؿ تـ االىتماـ بشكؿ جيد مف مف

حيث البنية االجتماعية ك التكمفة االقتصادية حيث إستطاع المشركع تكفير عدد ال بأس بو مف
الكحدات السكنية القريبة مف بعضيا مما أكد عمى عممية التكاصؿ االجتماعى بيف العائبلت

القاطنة فى المشركع ككفر عددا أكبر مف الكحدات السكنية الستيعاب أكبر عدد ممكف مف

المتضرريف الذيف ىدمت بيكتيـ جراء االعتدءات االسرائيمية كما بقي تقييـ البنية االجتماعية ك
الحركة عمى جميع المسكيات دكف المتكسط كما أف ىذا المشركع إعتمد بشكؿ خاص عمى

الخدمات المحيطة بو.
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ثالثا :مشروع إسكان االونروا /غرب حى االمل-خان يونس
يقع مشركع إسكاف خاف يكنس -شكؿ ()7-4

 إلى الغرب مباشرة مف مشركع األمؿ حيثتـ إنشاؤه فى االراضى التى تـ إخبلء

المستكطنيف منيا عاـ  2005ك تسممتيا
السمطة الفمسطينية  ،ك يغطى المشركع

مساحة إجمالية تقدر  409.195متر مربع
شاممة المرافؽ الخدمية  ،كما يحتكل المشركع

عمى مشاريع خدماتية (مدرستاف إبتدائيتاف-

مركز صحى-نادل رياضى-كمية تدريب خاف
يكنس) كما يحتكل أيضا عمى متنزىات

محدكدة المساحة مكزعة بيف تجمعات المبانى

شكؿ ( )7-4يكضح مشركع إسكاف حى االمؿ – خانيكنس

السكنية ،كقد تـ تنفيذ ىذا الحى السكنى بتبرع

المصدر :قسـ التصميـ -االكنركا

مف ثبلثة دكؿ (الياباف  ،ك ىكلندا ك االمارات

العربية المتحدة)  ،ك عمى الرغـ مف تنكع المانحيف إال أف النماذج السكنية مكحدة فى التصميـ

بشكؿ عاـ  ،كما يعتبر ىذا المشركع مثاال جيدا لتعدد المانحيف فى مشركع كاحد.
تقييم لمشروع إسكان االونروا(غرب حى االمل) -خان يونس -تخطيطيا

يمكف القكؿ أف مشركع إسكاف غرب حى االمؿ كما ىك مكضح بالشكؿ ( )25-3ىك أيضا
مشركع إقتصادل بدرجة جيدة  ،حيث مف المبلحظ عدـ االىتماـ بالنسيي االخضر عمى كجو
الخصكص لكف فى المقابؿ تـ االىتماـ بشكؿ جيد مف مف حيث البنية االجتماعية ك التكمفة

االقتصادية حيث إستطاع المشركع تكفير عدد ال بأس بو مف الكحدات السكنية القريبة مف
بعضيا مما أكد عمى عممية التكاصؿ االجتماعى بيف العائبلت القاطنة فى المشركع ككفر عددا
أكبر مف الكحدات السكنية الستيعاب أكبر عدد ممكف مف المتضرريف الذيف ىدمت بيكتيـ جداء

االعتدءات االسرائيمية  ،كما يبلحظ بعض التطكر فى الحركة كرقى الشكارع مف حيث إستخداـ

رتب مختمفة لمشكارع كعمؿ طرؽ تجميعية حكؿ المشركع لكف يظؿ المشركع عبارة عف مشركع

إقتصادل بالدرجة االكلى .
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رابعا :مشروع إسكان (المدينة السعودية) –رفـــح
يقع مشركع إسكاف االكنركا (المدينة السعكدية) فى

شماؿ غرب مشركع تؿ السمطاف –شكؿ رقـ (-4
، )8كقد تـ تنفيذ المشركع عمى جزء مف االراضى

التى تـ إخبلؤىا مف قبؿ االحتبلؿ االسرائيمى بعد

إنسحابو مف قطاع غزة عاـ  2005ـ ،كقد قامت
السمطة الفمسطينية بتكزيع ىذه االرض بيف

( )UNDPك ( ، )UNRWAك لقد كاف الجزء

االكبر مف نصيب األكنركا كذلؾ لمعدد الكبير التى

تقكـ الككالة بخدمتيـ  ،حيث كانت مساحة

االرض التى خصصت لمشاريع لؤلكنركا بمساحة
 332.635متر مربع ،أما مف حيث عدد الكحدات

السكنية فى المشركع السعكدل فقد كاف عددىا

 552كحدة سكنية متنكعة ك مختمفة فى المساحات

تكزعت عمى العائبلت المتضررة بحسب عدد أفراده

شكؿ ( ) 8—4يكضح المشركع السعكدل
المصدر :قسـ التصميـ-االكنركا

 ،ك قد كاف العدد االجمالى لقاطنى مشركع إسكاف السعكدل  3.715نسمة  ،كعمى ىذا فاف

حساب الكثافة السكانية لممشركع = 11.17فرد/دكنـ  ،ك ىى كثافة مقبكلة جدا إذا ما أخذ فى

االعتبار ما أقرتو التشريعات السابقة لممخطط االقميمى ك التى كانت بحدككد  25فرد/دكنـ ،كلقد
تميز مشركع المدينة السعكدية بتكفير كتمكيؿ عدد مف المبانى الخدمية الممحقة بالمشركع مسجد

 ،مركز صحى  ،مدارس تعميمية ،مركز ثقافى ،رياض أطفاؿ ،مسطحات خضراء
تقييم لمشروع إسكان االونروا(السعودى) -رفح

يمكف القكؿ أف مشركع إسكاف السعكدل ىك مشركع ناجح إلى حد كبير فى االىتماـ بالكثير مف
العكامؿ التى يجب االىتماـ بيا عند التخطيط لممشاريع الكبيرة نسبيا ك التى تضـ العدد الكبير

مف الناس  ،حيث مف المبلحظ االىتماـ بالنسيي االخضر عمى كجو الخصكص فى مركز

المدينة كما تـ االىتماـ بشكؿ جيد بتكفير البنية االجتماعية ك نسيي إجتماعى متميز مقارنة
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بالمشاريع السابقة كما كاف أيضا االىتماـ بالعامؿ االقتصادل ك الذل كاف الشغؿ الشاغؿ

لممشاريع السابقة حيث إستطاع المشركع تكفير عدد ال بأس بو مف الكحدات السكنية القريبة مف
بعضيا  ،كما يبلحظ التطكر فى الحركة كرقى الشكارع مف حيث إستخداـ رتب مختمفة لمشكارع

كاالىتماـ باإلنحناءات ك المحاكر البصرية  .

 8-4دور االونروا فى مشاريع إعادة االعمار االسكانية بعد الحرب االخيرة عام ()2012
لمحقيقة لـ يكف لبلكنركا الدكر الفعاؿ فى تنفيذ مشاريع جديدة عمى االرض ك ذلؾ لتكقؼ الدعـ
المادل الفعاؿ مف قبؿ المانحيف مف جية  ،كمف جية أخرل لمحصار التى تفرضو القكات
االسرائيمية مف حيث دخكؿ المكاد االنشائية لمقطاع بيف الحيف ك االخر ،كالتمكؤ المتعمد مف قبؿ

االحتبلؿ االسرائيمى فى دخكؿ المكاد االنشائية المطمكبة حتى لممشاريع التى تمكليا االكنركا أك

المؤسسات الدكلية ،كقد إعتمدت االكنركا بعد حرب عاـ  2009-2008إلى إيجاد سبؿ لتنفيذ

الكثير مف االصبلحات ك التأىيؿ لممبانى المدمرة المممككة لبلجئيف الفمسطينيف بتمكيميـ نقدا

لعمؿ االصبلحات ك التأىيؿ بأنفسيـ كذلؾ مف خبلؿ مراقبة عمميات االصبلحات ك تقييميا لحد

الكصكؿ إلى الكضع الذل كاف عميو قبؿ الحرب.

كمف ىنا برزت طريقة جديدة فى التعامؿ مع األضرار ك التأىيؿ لممبانى المتضررة بشكؿ نسبى

ك ليست تمؾ المبانى التى تـ تدميرىا بالكامؿ ،حيث حاكلت االكنركا فى التغمب عمى عدـ كجكد

المكاد االنشائية ك تكفرىا فى السكؽ المحمى بشكؿ رسمى كليس مف خبلؿ االنفاؽ إلى التخفيؼ
مف معاناة البلجئيف الفمسطينييف التى تضررت مبانييـ تنيجة الحركب كاالعتداءات االسرائيمية

المتبلحقة بطريقة (ٍ )Self –Repirكىى تعتمد عمى دعـ البلجئيف ماديا كعمى دفعات متعاقبة
مقابؿ أف يقكـ ىك بنفسو باصبلح بيتو المتضرر كالعمؿ عمى إرجاعو إلى الكضع الذل كاف
عميو قبؿ االعتداء عميو ،حيث تتـ تمؾ الطريقة عمى تكفير بعض الدعـ المادل (دفعة مالية )

لبلجى المتضرر كالذل تـ تسجيمو كحالة مف قبؿ مؤسسات االكنركا فيبادر باصبلح بيتو ك مف
ثـ تكفير دفعة مالية أخرل حتى يتـ إصبلح المنزؿ المتضرر ك إرجاعو إلى الحالة االصمية التى
كاف عميو ،أما فيما يخص الحاالت التى تـ تسجيميا عمى أنيا منزؿ مدمر بالكامؿ فيتـ تكفير
دفعة مالية لو مقابؿ بدؿ إيجار لمسكف أخر عمى أف يتـ تعكيضو الحقا فى إعادة بناء منزلو

المدمر أك أف يتـ إلحاؽ الحالة فى كشكفات الحبلت التى تحتاج مشاريع كبرل يتـ التنسيؽ ليا.
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 9-4دعم ومساندة المجتمع المحمى والدولى لالونروا فى إعادة االعمار
 1-9-4المجتمع المحمى

عمؿ البلجئكف الفمسطينيكف منذ بدء نكبتيـ عمى التعاكف التاـ مع االكنركا كأسسكا لشراكة

إستراتيجية إمتدت عبر سنيف طكاؿ ىى طكؿ مدة نكبتيـ منذ أف تـ إقتبلعيـ مف أرضيـ

المسمكبة كحتى فى أماكف ىجرتيـ سكاء داخؿ فمسطيف أك فى خارجيا ،كلذا فحيف تطمب

االكنركا المساندة مف المجتمع المحمى فيى تحصؿ عميو بكؿ تأكيد لما تمتمو االكنركا بالنسبة

لممجتمع المحمى مف رمز لقضيتيـ العادلة ،كقد عمؿ المجتمع المحمى بعد االعتداءات

االسرائيمية االخيرة عمى قطاع غزة عمى التعاكف البناء فى ما يخص تسييؿ عمؿ المجاف

المختصة مف قبؿ االكنركا فى عممية تقييـ االضرار كحصر الممتمكات التى تضررت جراء

االعتدءات االسرائيمية ،كقد دعمت مؤسسات المجتمع المحمى االكنركا فى جميع االكقات لكى
يصؿ صكت االكنركا االستغاثى لجميع المحافؿ المحميو كالدكلية كمساندتيا قدر إستطاعتيا.

كما عمؿ جميكر المجتمع المحمى مف البلجئيف الفمسطينيف عمى دعـ االكنركا فى الكثير مف
االحياف مف خبلؿ التحمى بالصبر حتى كصكؿ المساعدات الدكلية الخاصة بيـ لعممية إعادة

إعمار ما دمرتو آلة الحرب االسرائيمية ،كعمؿ كافة االجراءات المطمكبة كالتى تضمف المصداقية

ك الشفافية فى إيصاؿ المساعدات لمستحقييا.
 2-9-4المجتمع الدولى

منذ نشأة االكنركا كتأسيسيا ،عمؿ المجتع الدكلى عمى دعـ إتجاىاتيا كمكاقفيا كمساندتيا فى
جيكدىا التى تقكـ بيا فى إغاثة البلجئيف الفمسطينييف كالتخفيؼ مف معاناتيـ ،لكف ىذا الدعـ
كاف دائما ما يصاب بالمد كالجزر كبقكتو كضعفو فى بعض االحياف تبعا لمدل تكفر االمكاؿ

البلزمة إلقامة المشاريع االغاثية كاالنفاؽ عمى برامي االكنركا المختمفة فى كافة مناطقيا
كباالخص فى قطاع غزة الذل يتعرض بصفة مستمرة العتداءات متكررة مف قبؿ االحتبلؿ
االسرائيمى ك يتعرض أيضا لحصار مشدد غير مبرر عمى كصكؿ المساعدات الدكلية الغذائية

كالدكائية إليو  ،كالحصار المشدد أيضا عمى دخكؿ المكاد االنشائية البلزمة لعمؿ الصيانة الدكرية
لمنازؿ البلجئيف كمرافؽ االكنركا كاقامة المشاريع االسكانية كالتعميمية كالصحية الجديدة.

كمف ىنا عممت االكنركا عمى إيصاؿ صكتيا بكافة الطرؽ مف خبلؿ مندكبييا ككذلؾ مف خبلؿ

كافة كسائميا االعبلمية ،كعمؿ نداءات إستغاثة لمدكؿ المانحة لمساعدتيا فى تمكيؿ العديد مف
109

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
المشاريع االغاثية كخاصة االسكانية كذلؾ بسبب ما تعرض لو قطاع غزة مف حربيف متتاليتيف

أثرت عمى منازؿ البلجئيف الفمسطينيف مف خبلؿ اليدـ كاالضرار الكبيرة التى لحقت بيا.

حيث تسببت العمميات العسكرية اإلسرائيمية عمى مدار العقد الماضي في إلحاؽ األضرار أك في

التدمير الكامؿ لآلالؼ مف مساكف البلجئيف .كقد اضطرت األكنركا إلى منح أكلكية تقديـ

المساعدات لآلالؼ مف البلجئيف الميجريف إلصبلح كاعادة بناء مساكنيـ التي تضررت أثناء

الصراع عمى حساب بناء المساكف ألفقر الفقراء كالذم كاف مف المفترض القياـ بو كفقان لخطة

إنعاش كاعادة إعمار غزة.

كفي عاـ 2013قامت األكنركا بتكفير مساعدات إسكانية لمحاالت المتبقية كالتي تضررت مف

العممية العسكرية اإلسرائيمية عامي)  2008 - 2009بقيمة  42.5مميكف دكالر أمريكي( ،كما
ستتمقى أكثر مف  7,000أسرة مف البلجئيف دعمان ماليان إلصبلح كاعادة بناء مساكنيـ التي

تضررت خبلؿ التصعيد في شير تشريف الثاني /نكفمبر مف العاـ)  2012بقيمة  15.6مميكف

دكالر أمريكي (.كمع تقدـ عممية إصبلح كاعادة بناء المساكف المتضررة بسبب الصراع بسرعة،
قامت األكنركا بدعـ إعادة بناء  20,000مسكف غير الئؽ ألفقر الفقراء خارج المخيمات بما

فييا المساكف التي تشمميا خطة إنعاش كاعادة إعمار غزة بحمكؿ العاـ  ].2020إستجابة
االكنركا العممياتية. [2013-
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الخالصة
إذا تـ النظر إلى الفصؿ الرابع ك ك تـ إمعاف النظر فيما قدمتو االكنركا ك المؤسسات الدكلية
بشكؿ عاـ ألىالى ك الجئى قطاع غزة لكجدنا فترات مد كجزر فى بحر المساعدات التى يتـ

تقديميا مف خبلؿ االكنركا ك المؤسسات الدكلية.

فمك نظرنا إلى المؤسسات الدكلية فاف دكرىا بالكاد اليتعدل فى كثير مف االحياف دكر العامؿ

المساعد فى تكفير المكاد الغذائية ك االساسية لمسكاف ك تكفير بعض الرعاية الطبية الخاصة ك

االدكية بعد الحركب الكبرل التى عانى مف كيبلتيا قطاع غزة ك أكتكل بنارىا أىالى القطاع

مكاطنييف ك الجئيف عمى حد سكاء.

أما بالنسبة إلى دكر االكنركا ك التى تعتبر أحد البلعبيف الرئيسييف فى ساحة المساعدات

الدكلية ك خاصة فى قطاع غزة ك الذل يعتبر مف االماكف االكثر إزدحاما عمى مستكل العالـ ك

يعتبر أكثر مف ثمثى سكانو مف البلجئيف عاـ  ، 48فاف دكر االكنركا كاف رئيسيا فى بمد يعانى
الكيبلت مف حصار ك تجكيع ك حركب متبلحقة  ،لكف ىذا الدكر تأثر بفعؿ الدعـ الدكلى ليا ك
لمؤسساتيا المتعددة ك التى تخدـ االجئيف فى عدة مجاالت  ،فكاف ىذا الدكر فى بعض االحياف

فعاال مف حيث تكفير الخدمات ك المكاد الغذائية ك الدكائية ك التعميمية ك االغاثية ك فى بعض

االحياف كاف ينحسر ىذا الدكر فى تكفير المكاد االساسية لبعض البلجئيف ك الذيف يندرجكف

لدييا ضمف الجئى الفقر المدقع.

كلقد إمتدت فعالية االكنركا لتشمؿ قطاع االسكاف  ،حيث فعمت دكرىا مف تكفير الخياـ ك بعد

ذلؾ إلى تكفير الكحدات االسمنتية البسيطة كمف ثـ صيانة المخيمات إلى عمؿ بعض المشاريع
االسكانية الكبرل فى المناطؽ االكثر تضر ار  ،فعممت عمى تكفير الكحدات السكنية لمكثير مف
العائبلت الفمسطينية التى تـ تدمير منازليا جراء االعتدءات االسرائيمة المتعاقبة عمى السكاف ك
كذلؾ فعمت ىذا الدكر بتكفير بعض المشاريع الخدماتية ك التى يمكف أف تككف ممحقو بيذه

المشاريع ك تخدـ سكاف ىذه االحياء الجديدة ،لكف ىذا الدكر سرعاف ما إنحسر تدريجيا نتيجة

إنحسار الدعـ المالى مف قبؿ المانحيف ك كذلؾ نتيجة عدـ التعاكف ك التمكؤ مف قبؿ سمطات

االحتبلؿ االسرائيمى فى تكفير المكاد االنشائية البلزمة إلعمار المناطؽ المدمرة عبر المعابر

االسرائيمية ك التى فرضت مف خبلؿ ىذه المعابر حصا ار مطبقا عمى قطاع غزة تأثر بدكره سكاف
قطاع غزة فى تكفر جميع الخدمات ك السبع االساسية البلزمة ليـ فى حياتيـ اليكمية.
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تمييد:

إجـــــــراءات ومنيجية الدراســــة

يعػػرض ىػذا الفصػؿ اإلج ػراءات كالخطػكات المنيجيػػة التي تمت في مجػاؿ الدراسة الميدانية،

حيث يتناكؿ منيػي الد ارسػة ،كمجتمػع الد ارسػػة ،كالعينػة التي طبقت عمييػا الد ارسػة ،إضػافػةن إلى
تكضيػح األدكات المستخدمػة في الد ارسػة كخطكاتيػا ،كاألساليب اإلحصائيػة التي استخدمت في

تحميػؿ البيانػات لمتكصػؿ إلى النتائي كمف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة  .كفيما يمي تفاصيػؿ مػا
تقػدـ.

 1-5منيــج الدراســـة:
اتبع الباحث المنيي الكصفي التحميمي الذم يحاكؿ اإلجابة عمى السؤاؿ األساسي في العمـ

كماىيػػة كطبيعة الظاىرة مكضكع البحث ،كيشمؿ ذلؾ تحميؿ الظاىرة ،كبيئتيا ،كبياف العبلقة بيف

مككناتيا ،كمعنى ذلؾ أف الكصؼ يتـ أساسان بالكحدات أك الشركط أك العبلقػات أك الفئػات أك

التصنيفات التي تكجد بالفعػؿ ،كقد يشمؿ ذلؾ اآلراء حكليا كاالتجاىات إزائيا ،ككذلؾ العمميات

التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا كالمتجيات التي بزغ عميا ،كمعنى ذلؾ أف المنيي الكصفي
يمتد إلى تناكؿ كيؼ تعمؿ الظاىرة .

 2-5مجتمــع الدراسـة :

يتككف مجتمع الدراسة مف الميندسيف العامميف بالقطاع المعمارم كاالنشائي كالمنتسبييف في

مختمؼ المياديف ك الجيات الفمسطينية المتعمقة بيذا المجاؿ في قطاع غزة بمختمؼ اعمارىـ ك
خبرتيـ مف الجنسيف ك عددىـ ...

 3-5عينة الدراسة:

بمغت عينة الدراسة الكمية  68مف الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي ك المعمارم ك
المنتظميف في مختمؼ المياديف ك الجيات التابعة الفمسطينية في قطاع غزة بمختمؼ اعمارىـ ك
خبرتيـ مف الجنسيف بقطاع غزة ،مع العمـ انو تـ تكزيع  70استبانة ،كتـ استرداد 69

استبانة ،ك تـ استبعاد استبيانة لعدـ مطابقتيا لشركط التحميؿ ،كفيما يمي تكزيع أفراد العينة
حسب المتغيرات الديمغرافية ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ التالي:
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المتغير

العدد

النسبة المئوية %

النوع
ذكر

42

61.8

أنثى

26

38.2

العمر
أقل من25سنة

14

20.6

أقل من 35سنة

8

11.8

أقل من 45سنة

28

41.2

من  45سنة فأكثر

18

26.5

الدرجة العممية
دبموم

6

8.8

بكالوريوس

50

73.5

ماجيستير

8

11.8

دكتوراه

4

5.9

الخبرة العممية
من  0الى  5سنوات

14

20.6

من  10الى  15سنة

26

38.2

من  15الى  20سنة

0

0.0

من  20سنة فأكثر

28

41.2

مكان الدراسة
داخل فمسطين فقط

44

64.7

داخل وخارج فمسطين

24

35.3

مكان العمل الحالى
مكاتب أومؤسسات استشارية

2

2.9

مؤسسات دولية

66

97.1

جدكؿ( )1-5يكضح تكزيع أفراد االستبانة
المصدر  :الباحث

 تبيف مف خبلؿ النتائي أف الغالبية العظمى مف الميندسيف في العينة ىـ مف الذككر كبنسبة
 ،%62في حيف شكمف اإلناث نسبة .%38

 أظيرت النتائي إلى أف  %41مف الميندسيف في العينةاعمارىـ اقؿ مف  45سنة ،بينما
 %26زادت عمارىـ عف  45سنة ،في حيف  %21اعمارىـ أقؿ مف  25سنة.
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 أظيرت النتائي إلى أف  %73مف عينة الميندسيف في قطاع غزة حاصميف عمى
البكالكريكس ،بينما  %11حاصميف عمى شيادة الماجستير ،في حيف أف  %9حاصميف عمى

الدبمكـ ك  %6مف حممة دكتكراة.

 لكحظ مف خبلؿ النتائي أف الميندسيف ذكم الخبرة في مجاؿ عمميـ مف  10الى  15سنة
نسبتيـ في العينة  ،%38بينما  %41مف الميندسيف كانت سنكات الخبرة العممية لدييـ

اعمى مف  20سنة.

 بالنسبة لمكاف الدراسة تبيف اف  %65منيـ درسكا داخؿ فمسطيف فقط ك باقي العينة درسكا
داخؿ ك خارج فمسطيف.

 بالنسبة لمكاف العمؿ الحالي الذم يعمؿ بو الميندسكف في العينة تبيف اف  %97منيـ
يعممكف في المؤسسات الدكلية ك باقي العينة منتسبيف لمكاتب أكمؤسسات استشارية.

 4-5أداة الدراســــة:

قاـ الباحث باعداد استبانو تدكر حكؿ العبلقة بيف مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات ك طرؽ
تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار لدل الميندسيف المنتسبيف لمقطاعات االنشائية

بقطاع غزة ،كقد اعتمد الباحث في تصميمو عمى االطبلع عمى الدراسات السابقة ك خبرة
الباحث في عممو كتتككف استبانو الدراسة كالتالي:

القسم األول :كىك عبارة عف العكامؿ الديمكغرافية لممستجيب (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي،
عدد سنكات الخبرة ،مكاف الدراسة ك مكاف العمؿ الحالي).

القسم الثاني :مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات

ك ىك يحتكل عمى العديد مف األسئمة التى تصؼ المعرفة ك الخبرة فى مجاؿ إعادة االعمار.
تـ تصحيح المقياس كفؽ مقياس ليكرت الخماسي بحيث تـ اعطاء اإلجابة مكافؽ بشدة رقـ ()1

 ،اإلجابة مكافؽ رقـ ( ،)2اإلجابة محايد رقـ ( ،)3اإلجابة غير مكافؽ رقـ ( ، )4كاإلجابة غير
مكافؽ بشدة رقـ (.)5

ىذا ك قد قاـ الباحث بالتعديؿ عمى المقياس كبيذا اصبح المقياس مجاؿ التعديؿ في صكرتو

النيائية ك ىي عبارة عف خمسة محاكر رئيسية كىي:
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 المحكر األكؿ :مدل فاعمية خطط االعمار ك التدخبلت لئلنعاش المبكر فى قطاع غزة،
كيتككف مف ( )5فقرات.

 المحكر الثاني :مدل فاعمية االكنركا ك المؤسسات الدكلية فى المشاركة فى إعادة االعمار،
كيتككف مف ( )9فقرات.

 المحكر الثالث :مدل فاعمية إدارة االزمات كالخطط التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة
االعمار ،كيتككف مف ( )6فقرات.

 المحكر الرابع :مدل تأثير مشاركة المؤسسات االىمية المجتمعية ك القطاع الخاص فى
مشاريع إعادة االعمار ،كيتككف مف ( )5فقرات.

 المحكر الخامس :مدل فاعمية المشاريع االسكانية التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة
االعمار ك تحقيقيا لرضا الناس ،كيتككف مف ( )5فقرات.

القسم الثالث :مقياس طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار.
ك يحتكل ىذا الجزء عمى بعض األسئمة التى تقيس كيفية ك مدل امكانية تفعيؿ دكر االكنركا

فى مجاؿ إعادة االعمار ، ،ك تـ تعديؿ ك تصحيح المقياس كفؽ مقياس ليكرت الخماسي فقد تـ
اعطاء اإلجابة مكافؽ بشدة ( ، )1اإلجابة مكافؽ ( ،)2اإلجابة محايد ( ،)3اإلجابة غير مكافؽ

( ، )4كاإلجابة غير مكافؽ بشدة ( .)5المقياسيتككف مف ثبلثة محاكر رئيسية كىي:

المحكر األكؿ :دعـ كمساندة المجتمع المحمى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ،كيتككف

مف ( )3فقرات.

المحكر الثاني :دعـ كمساندة المجتمع الدكلى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار كيتككف

مف ( )5فقرات.

المحكر الثالث :تعزيز دكر االكنركا فى مجاؿ إعادة االعماركيتككف مف ( )10فقرات
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 5-5صدق و ثبات االستبانة:
لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة قاـ الباحث بحساب الصدؽ بطريقة صدؽ االتساؽ الداخمي،
كحساب الثبات عف طريؽ حساب معامبلت الفا كركنباخ ك معامبلت التجزئة النصفية لكؿ

مقياس عمى حدة ،كالنتائي مكضحة مف خبلؿ التالي:
 1-5-5صدق و ثبات مقياس مستوى الوعى و طبيعة التصرفات
صدؽ االتساؽ الداخمي Internal consistency

تـ حساب معامبلت االرتباط لبيرسكف بيف درجة كؿ مجاؿ مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية

لممقياس ،كمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ مجاؿ عمى حده كالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ
عمى حده  ،كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس ككذلؾ لمعرفة مدل ارتباط

كؿ فقرة بالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى حده ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
معامل

المجاالت
مدى فاعمية خطط االعمار و التدخالت لإلنعاش المبكر فى قطاع

غزة.

مدى فاعمية االونروا و المؤسسات الدولية فى المشاركة فى إعادة
االعمار.
مدى فاعمية إدارة االزمات والخطط التى تقوم بيا االونروا فى مجال
إعادة االعمار.
مدى تأثير مشاركة المؤسسات االىمية المجتمعية و القطاع الخاص

فى مشاريع إعادة االعمار.

مدى فاعمية المشاريع االسكانية التى تقوم بيا االونروا فى مجال
إعادة االعمار و تحقيقيا لرضا الناس.

** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

القيمة

االرتباط

االحتمالية

**0.789

0.001

**0.875

0.001

**0.829

0.001

**0.698

0.001

**0.664

0.001

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )2-5يكضح معامبلت االرتباط بيف مقياس مستكل الكعى كالتصرفات ك الدرجة الكمية لممقياس
المصدر  :الباحث

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أبعاد مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات تتمتع بمعامبلت ارتباط

قكية كدالة إحصائيا  ،حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف ( ،)0.88 – 0.66كىذا يدؿ عمى
أف أبعاد المقياس تتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ تجعؿ الباحث مطمئف إلى صبلحية تطبيؽ
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المقياس عمى عينة الدراسة .كبما أف المقياس لديو خمسة أبعاد فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط
بيف فقرات كؿ مجاؿ مف األبعاد كالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى حده  ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ

الجداكؿ التالية:
رقم

الفقرة
1
2
3
4
5

معامالت

القيمة

**0.862

0.001

**0.803

0.001

يعتبر قطاع غزة من المناطق المرشحة دائما لحدوث الكوارث.

**0.785

0.001

أكثر الكوارث حدوثا فى قطاع غزة ىى الكوارث الغير طبيعية (االعتداءات

**0.757

مدى فاعمية خطط االعمار و التدخالت لإلنعاش المبكر فى قطاع غزة
تعتبر خطط االعمار و االنعاش المبكر ضرورية فى المناطق التى تتعرض

لمكوارث.

من الضرورى وضع خطط مسبقة لمتدخل و اإلنعاش المبكر فى المناطق
المعرضة لمكوارث.

االرتباط

االسرائيمية).
حققت خطط االعمار و االنعاش المبكر التى وضعت فى قطاع غزة من قبل

**97.70

الجيات المسؤولة الحد االدنى من المعايير العالمية.
** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

االحتمالية

0.001
0.001

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )3-5يكضح معامبلت االرتباط بيف فقرات المجاؿ االكؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ
المصدر  :الباحث

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ األكؿ تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة
إحصائيا عند مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف (–0.75

 )0.86كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ األكؿ كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
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معامالت

القيمة

1

تعتبر جيود إعادة االعمار من مسئولية الحكومات فقط

**0.623

0.001

2

تقوم المؤسسات الدولية االخرى بما يجب عمييا فى المساعدة العادة االعمار

**0.411

0.001

الرقم

مدى فاعمية االونروا والمؤسسات الدولية فى المشاركة فى إعادة االعمار

االرتباط

االحتمالية

يجب تفعيل دور المؤسسات الدولية فى مجال التنمية المجتمعية عامة و
3

االسكان خاصة فى ىذه المرحمة الحرجة من تاريخ الشعب الفمسطينى مجال

**0.685

0.001

الحروب االخيرة
4

تعتبر االونروا من المؤسسات الفاعمة عمى الصعيد المحمى

**0.750

0.001

5

تعتبر االونروا مؤسسة ليا مصداقية فى العمل االنسانى و االغاثى

**0.693

0.001

6

إستطاعت األونروا أن تعمل بحيادية تامة داخل االراضى الفمسطينية

**0.623

0.001

**0.853

0.001

**0.807

0.001

**0.689

0.001

7
8
9

عممت االونروا عمى تطوير نفسيا فى المجال االغاثى خالل الحقب الزمنية
المختمفة
ىناك تنسيق و تعاون كامل بين الحكومة و االونروا فى مجال إعادة االعمار
المشاركة فى جيود إعادة االعمار من مسئوليات االونروا تجاه الشعب
الفمسطينى
** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )4-5يكضح معامبلت االرتباط بيف فقرات المجاؿ الثاني كالدرجة الكمية لممجاؿ
المصدر  :الباحث

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الثاني تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيا
عند مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.05حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف (،)0.85 -0.41
كىذا يدؿ عمى المجاؿ الثاني كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
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رقم

الفقرة
1
2
3
4

مدى فاعمية إدارة االزمات والخطط التى تقوم بيا االونروا فى مجال
إعادة االعمار

مشاريع إعادة االعمار ليا أىمية كبرى مجال الحروب أو الكوارث الطبيعية
توجد خطط و (سيناريوىات) معدة لدى االونروا الدارة االزمات المتوقع حدوثيا

فى قطاع غزة

االونروا تقوم بكل ما يجب عمييا أن تقوم بو مجال الحروب أو الكوارث
الطبيعية من حيث مساعدة المتضررين و التخفيف عنيم بشكل عاجل.
يوجد لدى االونروا الموارد البشرية و المالية و الفنية الكافية لتنفيذ خطط
مواجية االزمات و الكوارث فى حالة حدوثيا

معامالت
االرتباط

القيمة

االحتمالية

**0.659

0.001

**0.503

0.001

**0.532

0.001

**0.742

0.001

حققت خطط االعمار و التدخالت لإلنعاش المبكر لالونروا الحد األدنى من
5

المعايير العالمية التى أستخدمت فى مناطق مشابية لألوضاع التى مرت

**0.625

0.001

بقطاع غزة.
تعتبر الخطط التى تضعيا االونروا متناغمة إلى حد كبير مع بعضيا البعض
6

فى الحد من المعاناة التى لحقت بالمجتمع الغزى و تتكامل و تتوافق مع خطط

التنمية المستقبمية المخطط ليا لقطاع غزة.
** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

**0.659

0.001

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )5-5يكضح معامبلت االرتباط بيف فقرات المجاؿ الثالث كالدرجة الكمية لممجاؿ
المصدر  :الباحث

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الثالث تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيا

عند مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف (،)0.74 -0.50

كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الثالث كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
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رقم

مدى تأثير مشاركة المؤسسات االىمية المجتمعية و القطاع الخاص فى معامالت

القيمة

الفقرة

مشاريع إعادة االعمار

االرتباط

1

المشاركة المجتمعية فى مشريع إعادة االعمار ليا أىمية كبرى

**0.661

0.001

2

مشاركة القطاع الخاص فى مشريع إعادة االعمار ليا أىمية كبرى

**0.639

0.001

3

تشارك المؤسسات االىمية المجتمعية فى قطاع غزة فى مشاريع إعادة االعمار

**0.797

0.001

4

يشارك القطاع الخاص فى قطاع غزة فى مشاريع إعادة االعمار

**0.686

0.001

**0.557

0.001

5

ىناك تنسيق بين المؤسسات االىمية المجتمعية والقطاع الخاص فى مجال إعادة
االعمار
** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

االحتمالية

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )6-5يكضح معامبلت االرتباط بيف فقرات المجاؿ اارابع كالدرجة الكمية لممجاؿ
المصدر  :الباحث

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الرابع تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيا

عند مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف (،)0.79 -0.55
كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الرابع كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
رقم

مدى فاعمية المشاريع االسكانية التى تقوم بيا االونروا فى مجال إعادة

معامالت

القيمة

الفقرة

االعمار و تحقيقيا لرضا الناس

االرتباط

االحتمالية

1

حققت مشاريع االونروا العادة االعمار الرضا الكامل لسكان ىذه المشاريع

**0.815

0.001

2

حققت مشاريع االونروا االسكانية العادة االعمار معايير االستدامة

**0.610

0.001

**0.814

0.001

**0.909

0.001

**0.883

0.001

3
4
5

تعمل االونروا عمى وضع تصاميم تتوفر فييا معايير الجودة العالمية لمشاريع

إعادة االعمار

التزمت االونروا بالمعايير التخطيطية فى مشاريع إعادة االعمار االسكانية الكبرى
التزمت االونروا بالمعايير التصميمية فى مشاريع إعادة االعمار االسكانية

الكبرى

** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )7-5يكضح معامبلت االرتباط بيف فقرات المجاؿ الخامس كالدرجة الكمية لممجاؿ
المصدر  :الباحث

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الخامس تيتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيا
عند مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف (،)0.91 -0.61
كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الخامس كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
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عاؿ ،كبذلؾ اعتمد الباحث باطمئناف
مما سبؽ يتبيف أف المقياس بفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ ن
ىذا المقياس كأداة لجمع البيانات لئلجابة عمى فركض كتساؤالت الدراسة.
ثبات المقياس:

أوال :الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ : Alpha

كبعد تطبيؽ المقياستـ حساب معامؿ ألفا كركنباخ لقياس الثبات ،حيث كجد أف قيمة ألفا كركنباخ

لممقياس الكمي يساكم  0.795كىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس يتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.
األبعاد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

مدى فاعمية خطط االعمار و التدخالت لإلنعاش المبكر فى قطاع غزة

5

0.808

9

0.745

6

0.726

5

0.764

5

0.808

30

0.795

مدى فاعمية االونروا و المؤسسات الدولية فى المشاركة فى إعادة

االعمار

مدى فاعمية إدارة االزمات والخطط التى تقوم بيا االونروا فى مجال
إعادة االعمار
مدى تأثير مشاركة المؤسسات االىمية المجتمعية و القطاع الخاص
فى مشاريع إعادة االعمار
مدى فاعمية المشاريع االسكانية التى تقوم بيا االونروا فى مجال

إعادة االعمار و تحقيقيا لرضا الناس
مستوى الوعى و طبيعة التصرفات

جدكؿ( )8-5يكضح معامؿ ألفا كركنباخ لمقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات كابعاده
المصدر  :الباحث
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ثانيا :الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split half methods
بعد تطبيؽ المقياس تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،حيث تـ قسمة بنكد المقياس إلى
نصفيف ككذلؾ بنكد كؿ مجاؿ إلى قسميف  ،حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات

النصؼ األكؿ كمجمكع فقرات النصؼ الثاني لممقياس ككذلؾ لكؿ مجاؿ عمى حده.

بمغ معامؿ االرتباط لممقياس  ،0.863كبعد استخداـ معادلة سبيرماف  -براكف المعدلة أصبح

معامؿ الثبات .0.926

معامل ارتباط

األبعاد

بيرسون

مدى فاعمية خطط االعمار و التدخالت لإلنعاش المبكر فى قطاع

غزة

مدى فاعمية االونروا و المؤسسات الدولية فى المشاركة فى إعادة

االعمار

مدى فاعمية إدارة االزمات والخطط التى تقوم بيا االونروا فى مجال
إعادة االعمار
مدى تأثير مشاركة المؤسسات االىمية المجتمعية و القطاع الخاص
فى مشاريع إعادة االعمار
مدى فاعمية المشاريع االسكانية التى تقوم بيا االونروا فى مجال
إعادة االعمار و تحقيقيا لرضا الناس

مستوى الوعى و طبيعة التصرفات

معامل الثبات بطريقة
سبيرمان براون
المعدلة

0.7173

0.833

0.892

0.943

0.718

0.836

0.632

0.774

0.833

0.909

0.863

0.926

جدكؿ( )9-5يكضح معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس مستكل الكعى ك التصرفات كأبعاده
المصدر  :الباحث

عاؿ .مما يشير إلى صبلحية المقياس
مما سبؽ يتبيف أف المقياس بفقراتو يتمتع بمعامؿ ثبات ن
لقياس االبعاد المذككرة اعبله ،كبذلؾ اعتمد الباحث باطمئناف ىذاالمقياس كأداة لجمع البيانات ك

لئلجابة عمى فركض كتساؤالت الدراسة.
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 2-5-5صدق و ثبات مقياس طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا فى مجال إعادة االعمار:

صدق االتساق الداخمي Internal consistency

تـ حساب معامبلت االرتباط لبيرسكف بيف درجة كؿ مجاؿ مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية

لممقياس ،كمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ مجاؿ عمى حده كالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ
عمى حده  ،كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس ككذلؾ لمعرفة مدل ارتباط

كؿ فقرة بالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى حده ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
المحاور
دعم ومساندة المجتمع المحمى لجيود االونروا فى مجال إعادة

االعمار

دعم ومساندة المجتمع الدولى لجيود االونروا فى مجال إعادة

االعمار

تعزيز دور االونروا فى مجال إعادة االعمار
** دالة احصائيا عند 0.01

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

**0.352

0.001

**0.886

0.001

**0.954

0.001

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )10-5يكضح معامبلت االرتباط بيف أبعاد مقياس طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار كالدرجة
الكمية لممقياس
المصدر  :الباحث

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أبعاد المقياس تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيا  ،حيث

تراكحت معامبلت االرتباط بيف ( ،)0.95 – 0.35كىذا يدؿ عمى أف أبعاد المقياستتمتع بدرجة
عالية مف الصدؽ تجعؿ الباحث مطمئف إلى صبلحية تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.
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كبما أف المقياس لديو ثبلثة أبعاد فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف فقرات كؿ مجاؿ مف

األبعاد كالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى حده  ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجداكؿ التالية:
دعم ومساندة المجتمع المحمى لجيود االونروا فى مجال إعادة

معامالت

القيمة

االعمار

االرتباط

االحتمالية

**0.826

0.001

2

يساند المجتمع المحمى االونروا فى جيودىا فى مجال إعادة االعمار

**0.845

0.001

3

تعمل االونروا عمى توعية الجميور بالخطط لمحاالت الطارئة لدييا

**0.655

0.001

رقم
الفقرة
1

يتفيم المجتمع المحمى دور االونروا فى كافة المجاالت وخاصة فى مجال
إعادة االعمار

** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )11-5يكضح معامبلت االرتباط بيف فقرات المجاؿ االكؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ
المصدر  :الباحث

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ االكؿ تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيا

عند مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف (،)0.84 -0.65
كىذا يدؿ عمى أف ىذا المجاؿ كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
رقم
الفقرة
1

دعم ومساندة المجتمع الدولى لجيود االونروا فى مجال إعادة
االعمار
يتفيم المجتمع الدولى دور االونروا فى كافة المجاالت وخاصة فى مجال

معامالت

القيمة

االرتباط

االحتمالية

**0.899

0.001

2

يساند المجتمع الدولى االونروا فى جيودىا فى مجال إعادة االعمار

**0.803

0.001

3

تعمل االونروا عمى توعية المجتمع الدولى بالخطط لمحاالت الطارئة لدييا

**0.842

0.001

**0.825

0.001

**0.780

0.001

4
5

إعادة االعمار

تعمل االونروا بجيد كبير فى المجال الدولى لجذب المعونات الدولية فى مجال

إعادة االعمار

يعتبر المجتمع الدولى االونروا مؤسسة ليا مصداقيتيا فى العمل اإلنسانى و
االغاثى
** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )12-5يكضح معامبلت االرتباط بيف فقرات المجاؿ الثاني كالدرجة الكمية لممجاؿ
المصدر  :الباحث
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تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الثاني تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيا

عند مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف (،)0.89 -0.78
كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الثاني كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تعزيز دور االونروا فى مجال إعادة االعمار
تفعيل التقارب لالونروا مع المجتمع المحمى يعطييا دفعة قوية لتنفيذ
مشاريعيا
من االىمية بمكان دعم جيود االونروا فى الحاالت الطارئة من قبل المجتمع
المحمى و الدولى
عمى االونروا وضع خطة شاممة ومتطورة ومناسبة لكل االحداث الطارئة
يجب عمى االونروا التنسيق بفعاليو أكبر مع المؤسسات الدولية االخرى

العاممة عمى االرض.

يجب عمى االونروا تبادل المعمومات و البيانات بين الجيات الفاعمة المختمفة
يجب عمى االونروا تحديث قاعدة البيانات والبرامج لممشاركة بفاعمية أكبر فى

إعادة االعمار

يجب عمى االونروا زيادة فعالية وسرعة االستجابة لالوضاع الطارئة
يجب عمى االونروا أن يكون ليا رؤية شاممة وواضحة لمشاريع إعادة

االعمار

يجب عمى االونروا التسيق بفاعمية أكبر مع الجيات ذات الصمة فى مشاريع
االسكانية
** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

معامالت

القيمة

االرتباط

االحتمالية

**0.825

0.001

**0.844

0.001

**0.962

0.001

**0.918

0.001

**0.863

0.001

**0.921

0.001

**0.942

0.001

**0.947

0.001

**0.953

0.001

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )13-5يكضح معامبلت االرتباط بيف فقرات المجاؿ الثانمث كالدرجة الكمية لممجاؿ
المصدر  :الباحث

تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات المجاؿ الثالث تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيا

عند مستكل داللة أقؿ مف  ، 0.01حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف (،)0.96 -0.53

كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ كفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.

عاؿ.كبذلؾ اعتمد الباحث باطمئناف
مما سبؽ يتبيف أف المقياس بفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ ن
ىذاالمقياس كأداة لجمع البيانات لئلجابة عمى فركض كتساؤالت الدراسة.
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ثالثا  :ثبات المقياس:
بعد تطبيؽ المقياس تـ حساب الثبات بطريقتيف كىما كالتالي:

أوال :الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ : Alpha

بعد تطبيؽ المقياس تـ حساب معامؿ ألفا كركنباح لقياس الثبات ،حيث كجد أف قيمة ألفا

كركنباخ لممقياس الكمي يساكم  0.797كىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس تمتع بمعامؿ ثبات
مرتفع.
عدد
الفقرات

معامل
ألفا
كرونباخ

دعم ومساندة المجتمع المحمى لجيود االونروا فى مجال إعادة االعمار

3

0.813

دعم ومساندة المجتمع الدولى لجيود االونروا فى مجال إعادة االعمار

5

0.812

تعزيز دور االونروا فى مجال إعادة االعمار

10

0.792

طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا فى مجال إعادة االعمار

18

0.797

أبعاد المقياس

** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )14-5يكضح معامؿ ألفا كركنباخ لممقياس كاألبعاد
المصدر  :الباحث

ثانيا :الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split half methods
بعد تطبيؽ المقياس تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،حيث تـ قسمة بنكد المقياسالى
نصفيف ككذلؾ بنكد كؿ مجاؿ إلى قسميف  ،حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجمكع فقرات

النصؼ األكؿ كمجمكع فقرات النصؼ الثاني لممقياسككذلؾ لكؿ مجاؿ عمى حده.

كبالنسبة لمعامؿ االرتباط لممجاؿ الكمي (طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار)

فقد بمغ  ، 0.77كبعد استخداـ معادلة سبيرماف  -براكف المعدلة أصبح معامؿ الثبات (.)0.87
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معامل ارتباط

معامل الثبات بطريقة

بيرسون

سبيرمان براون المعدلة

0.864

0.927

0.920

0.958

تعزيز دور االونروا فى مجال إعادة االعمار

0.979

0.989

طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا فى مجال إعادة االعمار

0.778

0.875

األبعاد
دعم ومساندة المجتمع المحمى لجيود االونروا فى مجال
إعادة االعمار
دعم ومساندة المجتمع الدولى لجيود االونروا فى مجال

إعادة االعمار

** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ( )15-5يكضح معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس كأبعاده
المصدر  :الباحث

عاؿ .مما يشير إلى صبلحية المقياس
مما سبؽ يتبيف أف المقياس بفقراتو يتمتع بمعامؿ ثبات ن
لقياس االبعاد المذككرة اعبله ،كبذلؾ اعتمد الباحث باطمئناف ىذا المقياس كأداة لجمع البيانات
ك لئلجابة عمى فركض كتساؤالت الدراسة.
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 3-5-5األســاليـب اإلحصـــائيـة:
قاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ االختبار مف خبلؿ برنامي التحميؿ اإلحصائي Statistical

) ،Package for the Social Sciences (SPSS 17.0كقد تـ استخداـ األساليب
اإلحصائية التالية:

 -1إحصاءات وصفية منيا :النسبة المئكية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم يستخدـ
ىذا األمر بشكؿ أساسي بيدؼ معرفة تكرار فئات متغير ما كيفيد الباحث في كصؼ متغيرات

الدراسة .

 -2المتوسط الحسابي النسبي (الوزن النسبي) :ك يفيد في معرفة مقدار النسبة المئكية لكؿ
مجاؿ مف المجاالت.

 -3معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االختبار.

 -4معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) :(Splithalf methodsك يستعمؿ لمتأكد مف
أف االستبانة لدييا درجات ثبات مرتفعة.

 -5معامل ارتباط بيرسون ( :)Person Correlation Coefficientلمتحقؽ مف صدؽ
االتساؽ الداخمي بيف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لبلستبانة ك لقياس درجة االرتباط .يستخدـ
ىذا االختبار لدراسة العبلقة بيف المتغيرات.

 -6معادلة سبيرمان براون لتعديل ثبات االختبار.

 -7اختبار ت ( :)T- Testلبيان داللة الفروق ببن متوسطات عينتين مستقمتين :كذلؾ
لمتعرؼ عمى مدىكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير النكع (ذكر ،أنثى).

 -8تحميل التباين األحادي (  :)One-Way ANOVAلبياف داللة الفركؽ ببف متكسطات
ثبلث عينات فأكثر ،لمتعرؼ عمى مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لممتغيرات

الديمغرافية.

 -9اختبار  :LSDلمعرفة اتجاه الفركؽ ك داللتيا بيف فئات كؿ متغير مف متغيرات العكامؿ
الديمغرافية ك تأثيرىا عمى مجاالت االستبانة.
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الفصل السادس

النتائج و التوصيات
دور االونــــــــــــروا فى إعادة االعمار فى قطاع غــــــزة
حالـــــــــة دراسيـــــــة (قطاع االسكان)

المقدمة
االطار العام لمبحث

الفصل االول

الفصل الثانى

الفصل الثالث

الفصل الرابع

قطاع

األونروا

قطاع غزة

دور االونروا

غزة.....
خصائص
ومعطيات

الخالصة

(الحروب و

ودورىا

التاريخى فى

الكوارث

قطاع غزة

الطبيعية)

الخالصة

الخالصة

الفصل الخامس

إجـــــــراءات ومنيجية الدراســــة

الفصل السادس
النتائج والتوصيات
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الفصل السادس

النتائج و التوصيات
 1-6النتائج
بناء عمى الدراسة كالتحميؿ الذل تـ فى الفصكؿ السابقة لدكر المؤسسات الدكلية بشكؿ عاـ كدكر
ن
االكنركا بشكؿ خاص ،يمكف تمخيص النتائي التى تـ التكصؿ إلييا عمى النحك التالى:

 1-1-6نتائج تتعمق بفرضيات الباحث

يتـ ىنا مناقشة الفرضيات التى كضعيا الباحث فى البداية ليتـ التحقؽ منيا حيث كانت
الفرضيات فى المقدمة كما يمى:

 )1ىؿ حققت خطط االعمار ك التدخبلت لئلنعاش المبكر الحد األدنى مف المعايير العالمية
التى أستخدمت فى مناطؽ مشابية لؤلكضاع التى مرت بقطاع غزة.

 )2ما مدل تناغـ ك تكامؿ ىذه الخطط مع بعضيا البعض فى الحد مف المعاناة التى لحقت
بالمجتمع الغزل كمدل تكامميا ك تكافقيا مع خطط التنمية المستقبمية.

 )3ما ىك الدكر الذل يجب عمى المؤسسات الدكلية االضطبلع بو خاصة فى ىذه المرحمة
الحرجة مف تاريخ الشعب الفمسطينى.

 )4ما ىك الدكر الذل يجب اف تمعبو األكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار كتجربتيا المميزة فى
قطاع غزة مف حيث المشاركة فى قطاع االسكاف ك بعض مشاريع التنمية المجتمعية.

ومن خالل الدراسة كانت النتائج كما يمى:

لقد إستطاعت االكنركا عمى مدل عقكد مضت بناء جسكر مف الثقة بيف المؤسسة كممثؿ لبلمـ
المتحدة ك بيف جميكر البلجئيف الفمسطينييف فى مجمؿ أعماليا االغاثية ك المجتمعية ،لكف ىذا

الدكر كىذه الثقة كلؤلسؼ تعرضت دكما المتحانات صعبة مف حيث إستم ارريتيا خبلؿ الحقب
الزمنية الماضية ك ما يجب تطكيره ك تفعيمو فى المستقبؿ القريب لتظؿ ىذه الثقة كىذه الجسكر

الممتدة مكصكلة بيف الناس ك بيف مؤسسة عريقة كاالكنركا .

الفرضية االولى  :لقد كاف لخطط االنعاش المبكر ك التدخبلت الطارئة التى قامت بيا االكنركا
منذ نشأتيا أكبر االثر فى التخفيؼ عف كاىؿ الناس آالميـ ك صعكبة حياتيـ بعد ماعانكه مف
اليجرة القسرية مف أراضييـ ك مدنيـ ك قراىـ االصمية عاـ  ،1948حيث قامت االكنركا بتكزيع
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الخياـ بصكرة عاجمة ك العمؿ عمى تكفير المكاد الغذائية ك الدكائية المتكفرة فى ذلؾ الكقت

لبلجئيف الميجريف مف أراضييـ االصمي ،ك بذلؾ تككف االكنركا فى بعض االحياف قد المست
الحد االدنى مف المعايير العالمية فى مجاؿ االغاثة ك ذلؾ إذا قارنا أف االكنركا فى بعض
االحياف كانت تقكـ بعمؿ منفرد دكف مساعدة مباشرة مف جيات حككمية كذلؾ كنتيجة طبيعية

لكجكد إحتبلؿ كامؿ عمى االرض قد عمؿ عمى تقاقـ المشاكؿ ك عمى إعاقة الجيكد االغاثية فى
الكثير مف االحياف ،حيث عممت االكنركا عمى تكفير بعض الخدمات الصحية ك التعميمية فى
ذلؾ الكقت البناء البلجئيف  ،كمف ثـ تأثر دكر االكنركا صعكدا تارة ك ىبكطا تارة أخرل ،

خاصة فى المجاؿ اإلغاثى لما بعد الحركب مثمما حدث فى حرب  2009-2008حيث تفاعمت

االكنركا بشكؿ جدل مع الناس ك عممت عمى دعـ ك صمكد البلجئيف الفمسطينييف فى أماكف
سكناىـ كتعكيض الناس الذيف ىدمت بيكتيـ كعمؿ مشاريع كبرل خاصة بيـ إلعادة تسكينيـ

لكف ىذا االمر لـ يتـ بنفس الصكرة بعد حرب  2012حيث كاف دكر االكنركا ضعيفا نسبيا

مقارنة بما قدمتو بعد حرب  ،2009-2008كمف ىنا يتضح أف دكر االكنركا االغاثى ك التدخؿ
المبكر ككضع خطط االنعاش المبكر يتأثر بمدل فعالية الدعـ المادل الذل يقدـ ليا مف قبؿ

المانحيف.

الفرضية الثانية :فيما يتعمؽ بالخطط كمدل تكامميا ك تكافقيا مع خطط التنمية المستقبمية  ،فاف
ىذه الخطط كانت ك الزالت تحتاج إلى تطكير مستمر لما فى ىذه الخطط مف تأثر بالدعـ
المادل بشكؿ شبو كامؿ ،حيث يجب تفعيؿ ىذه الخطط ك تطكيرىا بشكؿ مستمر ك العمؿ عمى

تكفير الدعـ المادل ليا حتى قبؿ حدكث الحركب أك الككارث الطبيعية  ،كذلؾ مف أجؿ أف
تككف ىذه الخطط جاىزة مف أجؿ تنفيذىا عمى أرض الكاقع لمتخفيؼ مف كاىؿ الناس ك الحد

مف االثار السمبية لمحركب أك الككارث الطبيعية .

الفرضية الثالثة :فيما يتعمؽ بالدكر الذل تمعبو المؤسسات الدكلية عمى صعيد العمؿ االنسانى ك
االغاثى ليك دكر ضعيؼ نسبيا مقارنة بكـ المعاناة التى يعانى منيا سكاف فمسطيف عامة ك
قطاع غزة خاصة  ،حيث يجب تفعيؿ ىذا الدكر ك العمؿ عمى تطكيره كزيادتو ليتعدل الدكر

الذل يمعبو االف بحيث يعمؿ عمى زيادة الدعـ المادل ك المعنكل لمسكاف ك خاصة بعد الحركب

أك الككارث الطبيعية ك العمؿ عمى تقديـ الدعـ المكجستى لممؤسسات الفاعمة عمى االرض  ،كمف
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خبلؿ العمؿ عمى نشر الكعى بما يجب القياـ بو مف تجاه الناس المنككبة ك العمؿ السريع عمى

إغاثتيـ ك التخفيؼ مف معاناتيـ.

الفرضية الرابعة :إذا أردنا الحديث عف الدكر الذل يجب اف تمعبو األكنركا فى مجاؿ إعادة
االعمار ك تجربتيا المميزة فى قطاع غزة مف حيث المشاركة فى قطاع االسكاف ك بعض

مشاريع التنمية المجتمعية  ،فاف ىذا الدكر المميز ك الذل يجب العمؿ عمى تطكيره كزيادة

فعاليتو ك العمؿ عمى ضماف إستم ارريتو ك زيادتو  ،كمنع إنحساره أك ضعفو أك تقميصو  ،حيث
تقكـ االكنركا بالعمؿ عمى تكزيع المكاد االغاثية االكلية ك المشاركة جنبا إلى جنب مع

المؤسسات الحككمية الفاعمة عمى االرض بعد الحركب أك الككارث الطبيعية  ،كما يجب أف

تعمؿ األكنركا عمى تكامؿ دكرىا مع المؤسسات الدكلية ك الحككمية فى كضع الخطط ك

االستراتيجيات التى تعمؿ عمى إيصاؿ المعكنات العاجمة لمستحقييا ك العمؿ عمى تسكينيـ ك

التخفيؼ عنيـ .

 2-1-6نتائج تتعمق بتقييم عمل االونروا فى مجال التأىب و االغاثة العاجمة فى قطاع غزة
بعد تحميؿ البيانات التى تـ إستخبلصيا مف االستبانات كالمقاببلت الشخصية لعدد مف الناس
سكاء كانكا خبراء فى مجاؿ االسكاف ك إعادة االعمار أك الجئيف فمسطينييف كانكا مف

المتضرريف مف الحركب االخيرة حيث يمكف تمخيصيا عمى النحك التالي :

 -1تبيف أف ىناؾ ارتباط كبير بيف فعالية عممية تقييـ األضرار بكؿ ما يحيطيا مف عكامؿ تقكـ
بيا االكنركا بعد كؿ كارثة سكاء كانت طبيعية أك مف فعؿ االنساف كبيف فعالية الجيد اإلغاثى ،

حيث كشفت البيانات التي تـ تجميعيا مف المجيبيف عمى االستبياف بكضكح مف خبلؿ ما يمي :

 تتكفر لدل االكنركا عممية تقييـ مقبكلة لتقييـ االضرار كنتيجة لما يحدث بعد الككارث.

 يتكفر لدل االكنركا فريؽ مف العمؿ مدرب بشكؿ جيد نسبيا يفيـ طبيعة تقييـ االضرار.
 مستكل تبادؿ المعمكمات في األكنركا مع السمطات ذات الصمة يمكف أف يككف مقبكال.

 األكنركا ال تستخدـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الحديثة في إطار عممية تقييـ األضرار
مثؿ نظـ المعمكمات الجغرافية ك األقمار الصناعية.

 قد التتكفر لدل االكنركا فى بعض االحياف خطة كاضحة مع جدكؿ زمنى كاضح ك ذلؾ
الفتقارىا إلى التأكد مف كجكد االمكاؿ البلزمة العادة االعمار.
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 قد التتكفر لدل األكنركا جميع األدكات البلزمة في تقييـ األضرار.

 -2تبيف أف ىناؾ ارتباط كبير بيف حيادية االكنركا فى عمميا فى االراضى الفمسطينية ك بيف
فعاليتيا ك مقدار مصداقيتيا فى العمؿ االنسانى ك االغاثى ،حيث كشؼ التحميبلت التي تـ

تجميعيا مف المجيبيف عمى االستبياف مف خبلؿ ما يمي :

 سرعة عممية التأىب لدل األكنركا لبلستجابة مقبكلة ألية كارثة محتممة .
 تعتبر االكنركا مؤسسة ليا مصداقيتيا عند الشعب الفمسطينى مف خبلؿ إرتباطيا بقضية
الشعب الفمسطينيى خبلؿ الحقب الزمنية المتعاقبة .

 يعتبر جميكر البلجئيف الفمسطينييف أف االكنركا لدييا مسؤلية مباشرة مع الجيات الحككمية
عف العمؿ االغاثى ك االنسانى .

 لـ تعمؿ االكنركا بالشكؿ الكافى فى تكعية الجميكر بالخطط كاألمكر الكاجب إتخاذىا ك
التدريب الكافى لمحاالت الطارئة .

 قد ال تككف المشاركة المجتمعية كالتكعية بشأف خطط األكنركا كمكاقع اإليكاء كافية .
 2-6التوصيات
كفي ضكء نتائي ىذا البحث في تقييـ دكر االكنركا فى إعادة االعمار كالتأىب مف قبؿ األكنركا

لبلستجابة الل كارثة محتممة في قطاع غزة فقد عمؿ الباحث عمى إيجاد بعض التكصيات التى
ستككف مفيدة لؤلكنركا كالمنظمات المماثمة األخرل التى تعمؿ فى المجاؿ االغاثة كاالعمار
كتسعى لتحقيؽ أىداؼ مشابية لعمؿ االكنركا .

 1-2-6توصيات تتعمق بعمل االونروا فى مجال االستجابة واالغاثة العاجمة بعد الكوارث

 العمؿ عمى التطكير المستمر لطريقة عمؿ تقييـ األضرار كخاصة فى تطبيؽ النظـ البرمجية
الحديثة مثؿ نظـ المعمكمات الجغرافية كاألقمار الصناعية.

 العمؿ عمى التخطيط االمثؿ لمجدكؿ الزمنى لعممية االغاثة العاجمة ك االستجابة الطارئة .
 زيادة مخزكف لمطكارئ مف المكاد الغذائية كغير الغذائية لتكزيعيا خبلؿ فترات الطكارئ.


تحديد أماكف محددة لتخزيف المساعدات ك المكاد الغذائية فى كؿ منطقة مف قطاع غزة.
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 زيادة المشاركة المجتمعية الفاعمة في مرحمة التخطيط كالتأىب لحاالت الطكارئ ك التى
تيدؼ إلى مساعدة االكنركا فى إيصاؿ المساعدات ك التخفيؼ قدر االمكاف عف االسر فى

المناطؽ المنككبة.

 العمؿ عمى تحسيف العكامؿ التي تؤثر عمى عممية االستعداد ك االستجابة الطارئة عمى
النحك التالي:

 التدريب المنتظـ لمعاممييف ك المكظفيف فى مجاؿ الطكارلءعمى المعايير المحدثة كالنماذج
كالمعايير كالخطط كالقضايا األخرل البلزمة في إدارة الككارث.

 عمؿ محاكاة لمعامميف ك المكظفيف العامميف فى ىذا المجاؿ إعداد النماذج كالمعايير ليككنكا
عمى أىبة االستعداد كمتكائميف مع السيناريكىات المتكقعة مف الكارثة.

 إعادة تقييـ الخطط كالمعايير المستخدمة بعد كؿ كارثة إلستخبلص الدركس المستفادة
كالعمؿ عمى تبلفى االخطاء ك التقصير فى المستقبؿ.

 تأسيس نظاـ معمكمات محكسب عمى االنترنت يمكف الكصكؿ إلييا في أم كقت كفي أم
مكاف لتعزيز تبادؿ المعمكمات كدعـ المكظفيف الذيف يتكاصمكف مع المستفيديف.

 العمؿ عمى تحسيف عممية التكاصؿ بيف المكظفيف العامميف فى ىذا المجاؿ كاالدارة العميا
كذلؾ لمضماف الفيـ الكامؿ ك التقييـ االمثؿ لمخطط المستخدمة .

 عمؿ تدريب منتظـ لممكظفيف لطرقة التعامؿ مع األسر النازحة كعمى كيفية التكاصؿ معيـ
بطريقة إنسانية تميؽ بيـ كتتفيـ معاناتيـ.

 العمؿ عمى التاكد مف أف كسائؿ النقؿ مناسبة لمعامميف فى ىذا المجاؿ ك التأكد مف أنيـ
قادريف عمى الكصكؿ لجميع المناطؽ المتضررة فى الكقت المناسب.
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 2-2-6توصيات تتعمق بعمل االونروا فى مجال إعادة االعمار
 كضع مصمحة السكاف ك التخفيؼ عنيـ فكؽ كؿ إعتبار.

 إعداد الجداكؿ الزمنية البلزمة لبلستفادة مف االمكاؿ المقدمة لعممية االعمار لمكاجية
االحتياجات السكنية ك التى باتت ممحة فى ظؿ اليدـ لمكبير لممنازؿ السكنية كاالتى يعانى

أصحابيا بعد الحرب مف الضياع ك التشرد.

 المحافظة عمى االراضى ك تشجيع إعادة البناء فى نفس المناطؽ التى تـ اليدـ بيا لتعزيز
صمكد الناس ككذلؾ حتى التككف االكنركا مضطرة إلى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة فتؤثر

بشكؿ سمبى عمى التخطيط الحضرل ك االقميمى المعد سمفا لقطاع غزة .

 تشجيع النمك الرأسى لمشاريع االعمار مع االخذ باالعتبار تكفير الخدمات المناسبة ك
المساحات ك المناطؽ الخضراء بما يتناسب مع العدد الحقيقى لممتضرريف مف الناس.

 إنشاء كحدة خاصة بنظـ المعمكمات الجغرافية ( )G.I.Sفى االكنركا حيث أصبحت تقنية
المعمكمات ك حجـ المعمكمات المتكفرة ك تكظيفيا بطرقة عممية مدركسة ضركرة ممحة لنجاح

عمميات إعادة االعمار.

 تخزيف البيانات كالمعمكمات بشكؿ صحيح كتبادليا مع االدرات كالمؤسسات المختمفة
المشاركيف فى عممية االعمار.

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص ك العمؿ عمى ضماف مشاركة أكبر عدد مف الشركات
الخاصة كذلؾ مف أجؿ دفع عجمة االقتصاد الفمسطينى ك تشجيع الشركات عمى المساىمة

فى المراحؿ المختمفة لعممية إعادة االعمار.

 االستفادة مف االخطاء كالمشاريع السابقة التى نفذتيا االكنركا كذلؾ مف أجؿ تصحيح المسار

ك الكصكؿ بعممية إعادة االعمار إلى المستكل الذل يرضى الجميكر الفمسطينى المتضرر

مف الحركب ك الككارث التى ألمت بو.

 مكاصمة البحث عف مصادر التمكيؿ لئلعمار كاستغبلؿ المكقع كاالحتراـ الدكلى الذل تحظى
بو االكنركا عمى الصعيد المحمى كاالقميمى كالدكلى عند جميع االطراؼ.

 العمؿ عمى التطكير المستمر لمخطط المعدة لعممية إعادة االعمار ك مناقشتيا بشكؿ

مكضكعى مع أصحاب القرار ك الممكليف ككذلؾ محاكلة التخفيؼ كطمأنة الناس المتضرريف

عمى مصير ىذه الخطط ككضعيا مكضع التنفيذ بشكؿ عاجؿ.
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الدراسات المستقبمية المقترحة:
 تقييـ فعالية األكنركا االستعداد كاالستجابة في حاالت الطكارئ في قطاعات أخرل مثؿ
التعميـ كالصحة.

 دكر المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة فى مجاؿ إعادة االعمار.

 تقييـ أداء البلعبيف الرئيسييف "في مراحؿ إدارة الككارث مف منظكر األسرة المتضررة .


الشفافية كالمساءلة في الؤسسات الدكلية لتقديـ المساعدة في حاالت الطكارئ.

139

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
المراجع

() 146-140
القرآن الكريم
أوال :الكتب ....................................................................................

141

أ) الكتب العربية ............................................................

141

ب) الكتب االجنبية ...........................................................

142

ت) الكتب االجنبية المترجمة .................................................

142

ثانيا :الرسائل و االوراق العممية والبحثية ......................................................

143

ثالثا :تقارير ونشرات ولوائح ...................................................................

143

رابعا :مواقع االنترنت...........................................................................

145

خامسا :االفالم الوثائقية .......................................................................

146

140

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

القرآن الكريم

المراجع

أوال :الكتب

أ) الكتب العربية
 )1صالحة ،رائد أحمد ،رسالة دكتكراه 2003 ،ـ ص .346

 )2أحمد سعيد دحبلف أحمد السيد الزاممى ك ىانى مقبكؿ  ،الدكلة الفمسطينية حدكدىا ك
معطياتيا ك سكانيا القاىرة معيد البحكث ك الدراسات العربية  ،1991ص.297

 )3سميماف أبك ستة  ،نكبة فمسطيف  ،مكاطف الفمسطينييف التي أحتميا الغزك الصييكني كطرد
أىميا عاـ  ، 1948لندف  ، 2000 ،ص  ، 11ص . 12

 )4أنكر حماـ  ،المخيمات الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة كدكر ككالة الغكث في

تمكيف البلجئيف  ،تقرير التنمية البشرية  ،برنامي دراسات التنمية  ،جامعة بيرزيت  ،راـ اهلل

 ، 2004 ،ص.11

 )5نكاؼ الزرك ،البلجئكف الفمسطينيكف ،قضية كطف كشعب ،المؤسسة العربية الدكلية لمنشر،
عماف ، 2000 ،ص. 76

 )6عبد اليادم ،عزت "، (2004) ،رؤية أكسع لدكر المنظمات األىمية الفمسطينية في عممية
التنمية" ،مركز تطكير المؤسسات األىمية.

 )7عبد الكريـ ،نصر ،نحك تكظيؼ أنجع لممساعدات الخارجية المقدمة لمشعب الفمسطيني معيد
أبحاث السياسات اإلقتصادية الفمسطيني( ماس ،ارـ اهلل ، 2005،ص.118

 )8الخريؼ  ،رشكد بف محمد  ،المفاىيـ ك االساليب ك التطبيقات  ،جامعة الممؾ سعكد
1423ق.

 )9عبد السبلـ عادؿ  ،المبلمح الطبيعية لسطح االرض فى الدكلة الفمسطينية  ،الدكلة

الفمسطينية حدكدىا كمعطياتيا ك سكانيا  ،معيد البحكث ك الدراسات العربية القاىرة .1991
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1)

2)

3)
4)

ب) الكتب االجنبية
McEntire and Cope; 2004”Damage Assesment After the Paso Robles
(San Simon, California) Earthquake: Lessons foe Emergency
Management”.
Jad Al-Hak, Mohammad, (2008) “Large-Scale Disasters: Prediction,
Control, and Mitigation”, Cambridge University Press, New York,
USA.
United Nations Department of Humanitarian Affairs, 1992.
Kwasinski, 2011. "Field Damage Assessments as a Design Tool for
Information and Communications Technology Systems that are
Resilient to Natural Disasters".

5) Carol C. Massarra A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the
Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College
in partial fulfillment of the requirements for the degree ofMaster of
Science in Engineering Science
6) A global assessment of large scale earthquakes:
7) The impact of mitigation and preparation policies on the loss of
human lifeBy Derek Hayward
8) Mentors: Dr. Kiki Caruson & Dr. Michael Miller -Honors Thesis –
Spring 2011
ت) الكتب االجنبية المترجمة
تحميؿ لق اررات االمـ المتحدة الرئيسية المتعمقة بفمسطيف مف كجية نظر-ماليكف-) كلياـ تكماس1
.33 ص-31 ص-1979 نيكيكرؾ-االمـ المتحدة-القانكف الدكلى

 المجنة االقتصادية،) كتيب عف تقدير التأثيرات االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية لمككارث2

 شيمي،)سانتياجكECLAC ، ) ألمريكا البلتينية كالبحر الكاريبي التابعة لؤلمـ المتحدة

.2003،

 البنؾ/ البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير-) دليؿ تقييـ األضرار كالخسائر بعد كقكع الككارث3
.2010 -الدكلي
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ثانيا :الرسائل واالوراق العممية والبحثية
 )1اثر الحصار اإلسرائيمي عمى اقتصاد ك التجارة الخارجية لقطاع غزة  -كرقة عمؿ مقدمة
مف :د .خميؿ احمد النمركطي.

 )2الداية ،كائؿ ،قياس قدرة العامميف في ك ازرة المالية الفمسطينية عمى إدارة التمكيؿ الدكلي

كتكجييو نحك التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية ،دراسة تحميمية ميدانية ،مقدـ إلى مؤتمر تنمية

كتطكير قطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيمى المنعقد بكمية التجارة في الجامعة اإلسبلمية في
الفترة مف  15-13فبراير 2006ـ.

 )3التمكيؿ الدكلي لممؤسسات األىمية الفمسطينية كأثره عمى التنمية -ماجستير -جامعة االزىر
 ،2011ناىض ابك حماد.

 )4محركس الشكبكى –محمد أبك شمالة مدل فعالية سياسة تدبير التمكيؿ في منظمات المجتمع

المدني المحمية العاممة في مدينة غزة-بحث لنيؿ درجة الدبمكـ-إدارة منظمات المجتمع
المدنى -عمادة خدمة المجتمع ك التعميـ المستمر.2013-

 )5شتات  ،طارؽ التحقيؽ في عممية إدارة الككارث في قطاع غزة –رسالة ماجستير –الجامعة
االسبلمية-نكفمبر 2012

 )6مقاط ،معيف عممية تقييـ المساكف المتضررة كتأىب االكنركا لبلستجابة لمككارث المحتممة فى
قطاع غزة-رسالة ماجستير-الجامعة االسبلمية-مايك .2013

 )7تكامؿ المنظكمة اليندسية في قطاع غزة كدكرىا في تطكير قدرات الميندسيف إلنجاح

عمميات إعادة اإلعمار .د .ـ .يكسؼ محمكد المنسي كزير األشغاؿ العامة كاإلسكاف-
.2011

ثالثا :تقارير ونشرات ولوائح
 )1االمـ المتحدة-مكتب تنسيؽ الشؤكف االنسانية –االراضى الفمسطينية المحتمة المتحدة.
 )2أخر مستجدات البنؾ الدكلى –قطاع المياه 2007

 )3إستقصاء القكل العاممة فى قطاع غزة-دائرة االحصاء الفمسطينية المركزية فى الربع الثالث
مف عاـ 20008

 )4الفاك -برنامي الغذاء العالمى -أبريؿ .2008
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 )5نشرة البنؾ الدكلى سبتمبر 2007

 )6المجمس التنسيقى لمؤسسات القطاع الخاص يكليك 2007
 )7مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني – كفا

 )8لمخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية -2020-2005ك ازرة التخطيط

 )9الجياز المركزل لئلحصاء الفمسطينى لسنة ، 1997التعداد العاـ لمسكاف كالمنشات  ،ص
112

)10

الجياز المركزل لئلحصاء الفمسطينى لسنة -2011كتاب محافظات قطاع غزة

اإلحصائي السنكم2011 ،

)11

الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ،تقرير السكاف  ،األراضي الفمسطينية ،راـ اهلل

)12

الكقائع الفمسطينية ( )1671العدد  247فى  15أغسطس 1964ـ

)14

المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف  - 21ديسمبر 2011 -تقرير حكؿ أثر سياسة

 ، 2002،ص .22

)13

قرار الحاكـ االدارل العاـ –رقـ ( )24لسنة -1960المادة ()2+1

الحصار اإلسرائيمي عمى المدنييف في قطاع غزة بعد ثبلثة أعكاـ مف العدكاف اإلسرائيمي
عمى قطاع غزة-ص 12

)15

(مكتب تنسيؽ الشؤكف اإلنسانية.)2010 ،

)17

مكتب تنسيؽ الشؤكف االنسانية 2009،

)16
)18

ـ.

االكنركا-بيانات االسكاف.2012-

برنامي األمـ المتحدة اإلنمائي ،تقرير حكؿ التمكيؿ الدكلي لمسمطة الفمسطينية2004 ،

)19

ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي ،تقرير المساعدات الدكلية ،الربع الثالث كالربع

)20

الخطة الكطنية الفمسطينية لئلنعاش المبكر كاعادة اإلعمار في غزة لعامي - 2009

الرابع،2001ص12

 2010المؤتمر الدكلي لدعـ االقتصاد الفمسطيني إلعادة اإلعمار في غزة شرـ الشيخ،

جميكرية مصر العربية2مارس/آذار. 2009
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)21

دكر المنظمات غير الحككمية في اإلنماء اإلجتماعي  :تجارب خمؿ الحرب الدكتكر

)22

قانكف رقـ ) (1لسنة  2000ـ :الكقائع الفمسطينية ،العدد الثاني كالثبلثكف

كامؿ مينا

)23

أبك عمبة" ، ( 2003 )،دراسة بعنكاف :تقييـ برنامي الدبمكـ المينى المتخصص في إدارة

مؤسسات المجتمع المدني.

)24

غزة فى العاـ -2020إستجابة االكنركا العممياتية –مايك .2013
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http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2318 )2
9:45-2014-4-22 )3
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%B8%D8%B1%D8%A9%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9?id=54
9:57-2014-4-22 )5
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 -http://www.palestineremembered.com )7فمسطيف فى الذاكرة-2014-4-22-
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 )9المجنة الشعبية لبلجئيف

)10
)11
)12
)13
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فمسطيف
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منتديات عيكف العرب
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)14
)15

http://www.saffad.com
صفد برس

)16
)17

http://www.mrpc.ps/ar/news-det-90.html
المجنة الشعبية لبلجئيف

)19
)20

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
كيكبيديا pm 1:30 2014-5-6

)18

)21
)22
)23

1www.dw.de.إعصار كاترينا ،أسكأ كارثة طبيعية فى تاريخ الكاليات المتحدة

http://www.palshabab.com/ar/news.php?maa=View&id=11745
الشباب االخبارية pm 1:50 2014-5-6

-إعادة اعمار قطاع غزة مف منظكر منظمات المجتمع المدني -محسف ابك رمضاف

الحكار المتمدف-العدد09:37 - 26 / 5 / 2009 - 2658 :

)24

المحكر :مكاضيع كابحاث سياسية

خامسا:االفالم الوثائقية
إذاعة بايرف ميكنيخ االلمانية (باريشر ركندفكنؾ " ) Bayerischer Runfunkتقرير مف قطاع
غزة مرحبا بكـ إلى الجحيـ " تقرير لمصحفى االلمانى بيير ميرشنككؼ  ،غزة . 1988 ،
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االستبـــــانة و المالحـــــق
الجامعة االســـــــــــالمية – غـــــــــــزة
عمــــــــــــــــادة الدراســــات العميـــــــــــا
كميــــــــــــــــــــــــــــة اليندســــــــــــــــــــــــة
قســـــــــم اليندســـــــــة المعماريـــة

إستقراء رأى ل
دور االونــــــــــــروا فى إعادة االعمار فى قطاع غــــــزة
حالـــــــــة دراسيـــــــة (قطاع االسكان)
UNRWA Role in Re-Construction in the Gaza Strip
)Case Study (Housing Sector
إعداد الباحث

صبحى محمد النمرة
د.م .نادر جواد النمرة

إشراف

االستاذ المشارك فى قســـــم

أ.د.فريـــد صبح القيــق
االستاذ المشارك فى قســــم
اليندسة المعمارية

اليندسة المعمارية

االستمارة معدة كأداة من أدوات البحث العممى لدراسة معدة إستكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير
فى اليندسة المعمارية

رجب  1435ه  -يونيو  2014م
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السيد الفاضل..................................حفظو اهلل
حيث أننا بصدد االعداد لرسػالة الماجسػتير فػى اليندسػة المعماريػة ك التػى عنكانيػا (دكر االكنػركا

فػػى إعػػادة االعمػػار فػػى قطػػاع غ ػزة -حال ػ ػ ػ ػ ػػة دراسي ػ ػ ػ ػػة -قطػػاع االسػػكاف )  ،نرجػػك مػػف سػػيادتكـ
التكرـ بتعبئة االستبانة المرفقة لديكـ  ،ك ذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى تقيػيـ حقيقػى لدرجػة فعاليػة

جيكد إعادة االعمار التى تقكـ بيا ككالة الغكث الدكلية (األكنركا) فى قطاع غزة  ،ك ذلؾ حسب

خبرتكـ فى ىذا المجاؿ.

نقػػدر عاليػػا تعػػاكنكـ معنػػا بتعبئػػة ىػػذا االسػػتبياف مػػع االخػػذ بعػػيف االعتبػػار أمانػػة ك دقػػة ككاقعيػػة

المعمكمات مع العمـ أف المعمكمات المكجكدة فى ىذا االستبياف لف يتـ إستخداميا إال فى أغػراض
البحث العممى.

نرجك مف حضراتكـ قراءة التعميمات السابقة لكؿ جزء مف أجزاء االستبياف بدقة كعناية.

نشكر لكـ مسبقا تعاكنكـ ك دعمكـ لمسيرة البحث العممى

محتويات االستبيان:

الجزء االول :معمكمات عامة

الجزء الثانى :مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات

الجزء الثالث :طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار
شاكرين لكم حسن تعاونكم
و اهلل من وراء القصد
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الجزء االول :معمومات عامة
الجنس
أنثى

ذكر
العمر
أقؿ مف 25سنة

أقؿ مف  45سنة

أقؿ مف  35سنة

ال  45سنة فأكثر

الدرجة العممية
دبمكـ

ماجستير

بكالكريكس

ال دكتكراه

مكان الدراسة
داخؿ ك خارج فمسطيف

داخؿ فمسطيف فقط
الخبرة العممية
 5 -0سنكات

 15-10سنة

 10-5سنكات

ال  20سنة فأكثر

مكان العمل الحالى
مكاتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب أك
مؤسسات إستشارية

ك ازرة أك مؤسس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
حككمية
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مؤسسات دكلية

ال مؤسسات أكاديمية
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الجزء الثانى :مستوى الوعى و طبيعة التصرفات
الجدكؿ فى االسفؿ يحتكل عمى العديد مف األسئمة التى تصؼ معرفتكـ ك خبرتكـ فى مجاؿ إعػادة االعمػار ،مػف

فضمكـ أرجك إختيار درجة مكافقتكـ عمى كؿ سؤاؿ ك ذلؾ عبر مقياس المكافقة المكضح :

(  :1موافق بشدة :2 ،موافق  :3 ،موافق إلى حد ما  :4 ،ال أوافق  :5 ،معارض بشدة )

األسئم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الرقـ

-1هذي فاعليت خطط االعوار و التذخالث لإلنعاش الوبكر فً قطاع غسة
1

تعتبػػر خطػػط االعمػػار ك االنعػػاش المبكػػر ضػػركرية فػػى المنػػاطؽ التػػى تتعػػرض

2

مػػف الضػػركرل كضػػع خطػػط مسػػبقة لمتػػدخؿ ك اإلنعػػاش المبكػػر فػػى المنػػاطؽ

3

يعتبر قطاع غزة مف المناطؽ المرشحة دائما لحدكث الككارث

4

أكثػػر الك ػكارث حػػدكثا فػػى قطػػاع غ ػزة ىػػى الك ػكارث الغيػػر طبيعيػػة (االعتػػداءات

5

حققت خطط االعمػار ك االنعػاش المبكػر التػى كضػعت فػى قطػاع غػزة مػف قبػؿ

لمككارث

المعرضة لمككارث

االسرائيمية)

الجيات المسؤكلة الحد االدنى مف المعايير العالمية
- 2هذي فاعليت االونروا و الوؤسساث الذوليت فً الوشاركت فً إعادة االعوار
1

تعتبر جيكد إعادة االعمار مف مسئكلية الحككمات فقط

2

تقكـ المؤسسات الدكلية االخرل بما يجب عمييا فى المساعدة العادة االعمار

3

يجػ ػػب تفعيػ ػػؿ دكر المؤسسػ ػػات الدكليػ ػػة فػ ػػى مجػ ػػاؿ التنميػ ػػة المجتمعيػ ػػة عامػ ػػة ك
االسػػكاف خاصػػة فػػى ىػػذه المرحمػػة الحرجػػة مػػف ت ػػاريخ الشػػعب الفمسػػطينى بعػػد
الحركب االخيرة

4

تعتبر االكنركا مف المؤسسات الفاعمة عمى الصعيد المحمى

5

تعتبر االكنركا مؤسسة ليا مصداقية فى العمؿ االنسانى ك االغاثى

6

إستطاعت األكنركا أف تعمؿ بحيادية تامة داخؿ االراضى الفمسطينية

7

عممت االكنركا عمى تطكير نفسيا فى المجاؿ االغاثى خبلؿ الحقب الزمنية
المختمفة

8

ىناؾ تنسيؽ ك تعاكف كامؿ بيف الحككمة ك االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار
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9

المشػ ػػاركة فػ ػػى جيػ ػػكد إعػ ػػادة االعمػ ػػار مػ ػػف مسػ ػػئكليات االكنػ ػػركا تجػ ػػاه الشػ ػػعب
الفمسطينى

 -3هذي فاعليت إدارة االزهاث والخطط التً تقىم بها االونروا فً هجال إعادة االعوار
1

مشاريع إعادة االعمار ليا أىمية كبرل بعد الحركب أك الككارث الطبيعية

2

تكجد خطط ك (سيناريكىات) معدة لػدل االكنػركا الدارة االزمػات المتكقػع حػدكثيا

3

االكنركا تقكـ بكؿ ما يجب عمييا أف تقػكـ بػو بعػد الحػركب أك الكػكارث الطبيعيػة

فى قطاع غزة

مف حيث مساعدة المتضرريف ك التخفيؼ عنيـ بشكؿ عاجؿ.
4

يكجػ ػػد ل ػػدل االكن ػػركا المػ ػكارد البشػ ػرية ك المالي ػػة ك الفني ػػة الكافي ػػة لتنفيػ ػػذ خطػػػط
مكاجية االزمات ك الككارث فى حالة حدكثيا

5

حققػػت خطػػط االعمػػار ك التػػدخبلت لئلنعػػاش المبكػػر لبلكنػػركا الحػػد األدنػػى مػػف
المع ػػايير العالمي ػػة الت ػػى أس ػػتخدمت ف ػػى من ػػاطؽ مش ػػابية لؤلكض ػػاع الت ػػى م ػػرت
بقطاع غزة.

6

تعتبر الخطط التػى تضػعيا االكنػركا متناغمػة إلػى حػد كبيػر مػع بعضػيا الػبعض
فى الحد مف المعاناة التى لحقت بالمجتمع الغزل ك تتكامػؿ ك تتكافػؽ مػع خطػط

التنمية المستقبمية المخطط ليا لقطاع غزة.

 -4هذي تأثير هشاركت الوؤسساث االهليت الوجتوعيت و القطاع الخاص فً هشاريع إعادة االعوار
1

المشاركة المجتمعية فى مشاريع إعادة االعمار ليا أىمية كبرل

2

مشاركة القطاع الخاص فى مشريع إعادة االعمار ليا أىمية كبرل

3

تشارؾ المؤسسات االىمية المجتمعية فى قطاع غزة فى مشاريع إعادة االعمار

4

يشارؾ القطاع الخاص فى قطاع غزة فى مشاريع إعادة االعمار

5

ىناؾ تنسيؽ بيف مؤسسات االىمية المجتمعية كالقطاع الخاص فػى مجػاؿ إعػادة
االعمار

 -5هذي فاعليت الوشاريع االسكانيت التً تقىم بها االونروا فً هجال إعادة االعوار و تحقيقها لرضا الناش
1

حققت مشاريع االكنركا العادة االعمار الرضا الكامؿ لسكاف ىذه المشاريع

2

حققت مشاريع االكنركا االسكانية العادة االعمار معايير االستدامة

3

تعمؿ االكنػركا عمػى كضػع تصػاميـ تتػكفر فييػا معػايير الجػكدة العالميػة لمشػاريع

إعادة االعمار
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التزم ػػت االكن ػػركا بالمع ػػايير التخطيطي ػػة ف ػػى مش ػػاريع إع ػػادة االعم ػػار االس ػػكانية

4

الكبرل
التزم ػػت االكن ػػركا بالمع ػػايير التص ػػميمية ف ػػى مش ػػاريع إع ػػادة االعم ػػار االس ػػكانية

5

الكبرل

الجزء الثالث :طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا فى مجال إعادة االعمار
الجدكؿ فى االسفؿ يحتكل عمى العديد مف األسئمة التػى مػف خػبلؿ خبػرتكـ يمكػف تفعيػؿ دكر االكنػركا فػى مجػاؿ
إعادة االعمار ،مف فضمكـ أرجك إختيار درجة مكافقتكـ عمى كؿ سؤاؿ ك ذلؾ عبر مقياس المكافقة المكضح :
(  :1موافق بشدة :2 ،موافق  :3 ،موافق إلى حد ما  :4 ،ال أوافق  :5 ،معارض بشدة )

األسئم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الرقـ

 -1دعن وهسانذة الوجتوع الوحلً لجهىد االونروا فً هجال إعادة االعوار
1

ي ػػتفيـ المجتم ػػع المحم ػػى دكر االكن ػػركا ف ػػى كاف ػػة المج ػػاالت كخاص ػػة ف ػػى مج ػػاؿ
إعادة االعمار

2

يساند المجتمع المحمى االكنركا فى جيكدىا فى مجاؿ إعادة االعمار

3

تعمؿ االكنركا عمى تكعية الجميكر بالخطط لمحاالت الطارئة لدييا

- 2دعن وهسانذة الوجتوع الذولً لجهىد االونروا فً هجال إعادة االعوار
1

يتفيـ المجتمع الدكلى دكر االكنركا فى كافة المجاالت كخاصة فى مجػاؿ إعػادة

2

يساند المجتمع الدكلى االكنركا فى جيكدىا فى مجاؿ إعادة االعمار

3

تعمؿ االكنركا عمى تكعية المجتمع الدكلى بالخطط لمحاالت الطارئة لدييا

4

تعمؿ االكنركا بجيد كبير فى المجاؿ الدكلى لجذب المعكنات الدكليػة فػى مجػاؿ

5

يعتبػػر المجتمػػع الػػدكلى االكنػػركا مؤسسػػة ليػػا مصػػداقيتيا فػػى العمػػؿ اإلنسػػانى ك

االعمار

إعادة االعمار
االغاثى

 -3تعسيس دور االونروا فً هجال إعادة االعوار
1

تفعيؿ التقارب لبلكنركا مع المجتمع المحمى يعطييا دفعة قكية لتنفيذ مشاريعيا
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درجة المكافقة
5 4 3 2 1
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2

مػػف االىميػػة بمكػػاف دعػػـ جيػػكد االكنػػركا فػػى الحػػاالت الطارئػػة مػػف قبػػؿ المجتمػػع
المحمى ك الدكلى

3

عمى االكنركا كضع خطة شاممة كمتطكرة كمناسبة لكؿ االحداث الطارئة

4

يجب عمى االكنركا التنسيؽ بفعاليو أكبر مع المؤسسػات الدكليػة االخػرل العاممػة
عمى االرض.

5

يجب عمى االكنركا تبادؿ المعمكمات ك البيانات بيف الجيات الفاعمة المختمفة

6

يجب عمػى االكنػركا تحػديث قاعػدة البيانػات كالبػرامي لممشػاركة بفاعميػة أكبػر فػى
إعادة االعمار

7

يجب عمى االكنركا زيادة فعالية كسرعة االستجابة لبلكضاع الطارئة

8

يجب عمى االكنركا أف يككف ليا رؤية شاممة ككاضحة لمشاريع إعادة االعمار

9

يجب عمى االكنػركا التسػيؽ بفاعميػة أكبػر مػع الجيػات ذات الصػمة فػى مشػاريع
االسكانية

10

يجب تفعيؿ دكر األكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ك تجربتيا المميزة فى قطاع
غػ ػزة م ػػف حي ػػث زي ػػادة المش ػػاركة ف ػػى قط ػػاع االس ػػكاف ك بع ػػض مش ػػاريع التنمي ػػة
المجتمعية

مع جزيل الشكر و اهلل الموفق

***********
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نتائج إحصائية تتعمق باالستبانة

المالحق

عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا

فيما يمي عرض لمنتائي التي تـ الحصكؿ عمييا باستخداـ أدكات الدراسة كالمعالجات اإلحصائية

كفقا لتساؤالت باإلمكاف تقييميا مف خبلؿ االستبانة ،كسيتـ عرض النتائي الخاصة بيذه

التساؤالت مف خبلؿ عدد مف االحصائيات االضافية لفيـ أشمؿ ليذه الدراسة .

(م )1-الممحق االول :التحقق من مقياس مستوى الوعى وطبيعة التصرفات.

(م )2-الممحق الثانى :التحقق من مقياس طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا فى مجال إعادة

االعمار.

(م )3-الممحق الثالث :قياس مستوى الوعى وطبيعة التصرفات بالنسبة لممتغيرات الديمغرافية.
(م )4-قياس طرق تعزيز دور االونروا وفعاليتيا بالنسبة لممتغيرات الديمغرافية.

(م )5-قياس وتحديد العالقة بين مستوى الوعى وطبيعة التصرفات وتعزيز دور االونروا
وفعاليتيا فى مجال إعادة االعمار.
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(م )1-الممحق االول :التحقق من مقياس مستوى الوعى وطبيعة التصرفات.

(م )1-1-التساؤل األول :ما أكثر أبعاد مقياس مستوى الوعى و طبيعة التصرفات شيوعا
لدى الميندسين العاممين بالقطاع االنشائي بفروعو في قطاع غزة؟

لمتعرؼ عمى أكثر أبعاد مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات شيكعا لدل الميندسيف

العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات

المعيارية كالكزف النسبي لكؿ مجاؿ مف المجاالت الخمسة ليذا المقياس كالدرجة الكمية لممقياس ،

كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
عدد

األبعاد

الفقرات

مدى فاعمية خطط االعمار و التدخالت

لإلنعاش المبكر فى قطاع غزة

مدى فاعمية االونروا و المؤسسات
الدولية فى المشاركة فى إعادة االعمار

الدرجة
الكمية

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي%

الترتيب

5

25

16.38

2.68

65.53

5

9

45

32.14

5.22

71.44

2

مدى فاعمية إدارة االزمات والخطط التى
تقوم بيا االونروا فى مجال إعادة

االعمار

6

30

21.91

3.12

73.04

1

مدى تأثير مشاركة المؤسسات االىمية
المجتمعية و القطاع الخاص فى مشاريع

إعادة االعمار

5

25

17.35

3.56

69.41

3

مدى فاعمية المشاريع االسكانية التى
تقوم بيا االونروا فى مجال إعادة

5

25

16.50

3.84

66.00

4

مستوى الوعى و طبيعة التصرفات

30

150

104.29

14.31

69.53

-

االعمار و تحقيقيا لرضا الناس

جدكؿ(ـ )1-يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لمقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات لدل
الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة
المصدر  :الباحث
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تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ بالنسبة لمميندسيف في العينة أف مجاؿ مدل فاعمية إدارة االزمات
كالخطط التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار قد احتؿ المرتبة األكلى مف حيث

األىمية كبكزف نسبي  ،%73فقد بمغ متكسط درجاتو  22درجة كبانحراؼ معيارم  3.1درجة ،
كىذا يشير إلى أف الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي كالمعمارم بقطاع غزة لدييـ تكجيات

جيدة بالنسبة لفاعمية إدارة االزمات كالخطط التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار
بدرجة جيدة ،في حيف احتؿ مجاؿ فاعمية االكنركا ك المؤسسات الدكلية فى المشاركة فى إعادة

االعمارالمرتبة الثانية كبكزف نسبي  ، %71.5في حيف احتؿ مجاؿ تأثير مشاركة المؤسسات
االىمية المجتمعية ك القطاع الخاص فى مشاريع إعادة االعمار المرتبة الثالثة كبكزف نسبي

 % 69ك في المرتبة االخيرة مف حيث االىمية النسبية جاء مجاؿ فاعمية خطط االعمار ك
التدخبلت لئلنعاش المبكر فى قطاع غزة بكزف نسبي .%65.6

أما بالنسبة لدرجات مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات الكمي  ،فمقد بمغ المتكسط

الحسابي لممقياس  104درجة كاالنحراؼ المعيارم  14.3كبكزف نسبي  %69.5كىذا يدؿ عمى
أف الميندسيف في العينة لدييـ درجات جيدة مف الكعي ك حسف التصرؼ.
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74.0

73.0
71.4
69.5

72.0

69.4

70.0
68.0

66.0

65.5

66.0
64.0
62.0
60.0

مدى تأثير مشاركة
مدى فاعلية
مستوى الوعى و
طبيعة التصرفات المشاريع االسكانية المؤسسات االهلية
التى تقوم بها المجتمعية و القطاع
االونروا فى مجال الخاص فى مشاريع
إعادة االعمار
إعادة االعمار و
تحقيقها لرضا الناس

مدى فاعلية إدارة مدى فاعلية االونروا مدى فاعلية خطط
االزمات والخطط و المؤسسات الدولية االعمار و التدخالت
فى المشاركة فى لإلنعاش المبكر فى
التى تقوم بها
قطاع غزة
االونروا فى مجال إعادة االعمار
إعادة االعمار

شكؿ(ـ )1-يكضح األكزاف النسبية كالترتيب ألبعاد مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات لدل الميندسيف العامميف بالقطاع
االنشائي في قطاع غزة
المصدر  :الباحث

(م )2-1-التساؤل الثاني :ما مستوى مجال فاعمية خطط االعمار و التدخالت لإلنعاش
المبكر فى قطاع غزة لدى الميندسين العاممين بالقطاع االنشائي في قطاع غزة ؟

لمعرفة مستكل مستكل مجاؿ فاعمية خطط االعمار ك التدخبلت لئلنعاش المبكر فى قطاع غزة

لدل الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي في قطاع غزة ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات

كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة في المجاؿ ،كالدرجة الكمية لممجاؿ حكؿ درجة

الحياد التي تساكم ( )3درجات ،كالنتائي المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:
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معارض بشدة

ال أوافق

موافق إلى حد ما

موافق

موافق بشدة

1

المبكر ضرورية فى المناطق

المتوسط الحسابي

تعتبر خطط االعمار و االنعاش

االنحراف المعياري

الفقرة

الوزنالنسبي%

رقم

الفقرة

الترتيب

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

5.9

2.9

2.9

17.6

70.6

4.44

1.09

88.82

2

التى تتعرض لمكوارث

من الضرورى وضع خطط
2

مسبقة لمتدخل و اإلنعاش

المبكر فى المناطق المعرضة

5.9

2.9

2.9

23.5

64.7

4.38

1.09

87.65

3

لمكوارث
3

4

يعتبر قطاع غزة من المناطق
المرشحة دائما لحدوث الكوارث
أكثر الكوارث حدوثا فى قطاع

غزة ىى الكوارث الغير طبيعية

2.9

2.9

11.8

26.5

55.9

4.29

.990

85.88

4

2.9

2.9

8.8

8.8

76.5

4.53

.980

90.59

1

(االعتداءات االسرائيمية)
حققت خطط االعمار و
االنعاش المبكر التى وضعت
5

فى قطاع غزة من قبل الجيات

2.9

11.8

50.0

26.5

8.8

3.26

.890

65.29

5

المسؤولة الحد االدنى من
المعايير العالمية

المجال األول :مدى فاعمية خطط االعمار و التدخالت لإلنعاش المبكر فى قطاع غزة

16.38

2.68

65.53

-

جدكؿ(ـ )2-يكضح التك اررات كالنسب المئكية كالكزف النسبي لممجاؿ األكؿ كفقراتو
المصدر  :الباحث

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:
 الفقرة رقـ  4في المجاؿ القائمة بأف " أكثر الككارث حدكثا فى قطاع غزة ىى الككارث الغير

طبيعية (االعتداءات االسرائيمية)"احتمت المرتبة األكلى ،كبكزف نسبي ، % 90.5كبمتكسط

حسابي  ،4.5حيث زاد بكضكح المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات،

كىذا يشير إلى أنو ىناؾ اقرار كاضح مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ىذه الفقرة ،فقد تبيف أف

 % 76.5يكافقكف بشدة عمى اف أكثر الككارث حدكثا فى قطاع غزة ىى الككارث الغير
طبيعية (االعتداءات االسرائيمية).
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
 الفقرة رقـ ( )1في المجاؿ القائمة بأف " تعتبر خطط االعمار ك االنعاش المبكر ضركرية فى

المناطؽ التى تتعرض لمككارث" احتمت المرتبة الثانية ،كبكزف نسبي( ،)%88.8كبمتكسط
حسابي( ،)%4.4حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا

يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف %70.6

يؤيدكف بشدة أف خطط االعمار ك االنعاش المبكر ضركرية فى المناطؽ التى تتعرض
لمككارث.

 الفقرة رقـ ( )3في المجاؿ القائمة بأف " يعتبر قطاع غزة مف المناطؽ المرشحة دائما لحدكث
الككارث" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الرابعة ،كبكزننسبي (،)%85.8كبمتكسطحسابي

( ،)4.29حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا يشير
إلى أنو ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ىذه الفقرة ،فقد تبيف أف %51يؤيدكف بشدة

اف قطاع غزة يعتبر مف المناطؽ المرشحة دائما لحدكث الككارث.

 الفقرة رقـ ( )5في المجاؿ القائمة بأف " حققت خطط االعمار ك االنعاش المبكر التى
كضعت فى قطاع غزة مف قبؿ الجيات المسؤكلة الحد االدنى مف المعايير العالمية" حيث

احتمت ىذه الفقرة المرتبة الخامسة ،كبكزف نسبي (،)%65.3كبمتكسطحسابي (،)3.26

حيث اقترب المتكسط الحسابي مندرجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو
ىناؾ حيادية كعدـ الكضكح في تكجيات أفراد الدراسة عمى ىذه الفقرة ،فقد تبيف أف%27
يكافقكف انخطط االعمار ك االنعاش المبكر التى كضعت فى قطاع غزة مف قبؿ الجيات

المسؤكلة حققت الحد االدنى مف المعايير العالمية ،في حيف  %11يعارضكف ذلؾ.
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
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مدى فاعلية خطط حققت خطط االعمار أكثر الكوارث حدوثا يعتبر قطاع غزة من من الضرورى وضع تعتبر خطط االعمار
االعمار و التدخالت و االنعاش المبكر فى قطاع غزة هى المناطق المرشحة خطط مسبقة للتدخل و االنعاش المبكر
دائما لحدوث و اإلنعاش المبكر فى ضرورية فى
الكوارث الغير
لإلنعاش المبكر فى التى وضعت فى
المناطق التى
المناطق المعرضة
الكوارث
قطاع غزة من قبل طبيعية (االعتداءات
قطاع غزة
تتعرض للكوارث
للكوارث
االسرائيلية)
الجهات المسؤولة
الحد االدنى من
المعايير العالمية

شكؿ(ـ )2-يكضح الكزف النسبي لممجاؿ األكؿ كفقراتو
المصدر  :الباحث

(م )3-1-التساؤل الثالث:ما مستوى مجال فاعمية االونروا و المؤسسات الدولية فى
المشاركة فى إعادة االعمار فى قطاع غزة لدى الميندسين العاممين بالقطاع االنشائي في

قطاع غزة ؟

لمعرفة مستكل فاعمية االكنركا ك المؤسسات الدكلية فى المشاركة فى إعادة االعمار فى قطاع

غزة لدل الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي في قطاع غزة ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات

كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة في المجاؿ ،كالدرجة الكمية لممجاؿ حكؿ درجة

الحياد التي تساكم ( )3درجات ،كالنتائي المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:
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معارض بشدة

ال أوافق

موافق إلى حد ما

موافق بشدة

موافق

مسئولية الحكومات فقط

المتوسط الحسابي

1

تعتبر جيود إعادة االعمار من

14.7

44.1

14.7

17.6

8.8

االنحراف المعياري

الفقرة

الوزنالنسبي%

رقم

الفقــــرة

2.62

1.19

52.35

الترتيب

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

9

تقوم المؤسسات الدولية االخرى
2

بما يجب عمييا فى المساعدة

5.9

14.7

50.0

23.5

5.9

3.09

0.92

61.76

8

العادة االعمار
يجب تفعيل دور المؤسسات
الدولية

3

مجال

فى

التنمية

المجتمعية عامة و االسكان
خاصة فى ىذه المرحمة الحرجة

5.9

0.0

8.8

44.1

41.2

4.15

1.01

82.94

1

من تاريخ الشعب الفمسطينى

مجال الحروب االخيرة
4

تعتبر االونروا من المؤسسات
الفاعمة عمى الصعيد المحمى

2.9

5.9

2.9

58.8

29.4

4.06

0.91

81.18

2

تعتبر االونروا مؤسسة ليا
5

مصداقية فى العمل االنسانى و

االغاثى

2.9

8.8

8.8

55.9

23.5

3.88

0.97

77.65

4

إستطاعت األونروا أن تعمل
6

بحيادية تامة داخل االراضى

الفمسطينية

2.9

8.8

44.1

35.3

8.8

3.38

0.88

67.65

7

عممت االونروا عمى تطوير
7

نفسيا فى المجال االغاثى خالل
الحقب الزمنية المختمفة

0.0

5.9

41.2

41.2

11.8

3.59

0.77

71.76

5

ىناك تنسيق و تعاون كامل بين
8

الحكومة و االونروا فى مجال

إعادة االعمار
المشاركة

9

فى

جيود

إعادة

االعمار من مسئوليات االونروا

0.0

17.6

32.4

35.3

14.7

3.47

0.95

69.41

2.9

8.8

26.5

17.6

44.1

3.91

1.15

78.24

6

3

تجاه الشعب الفمسطينى

المجال الثاني :مدى فاعمية االونروا و المؤسسات الدولية فى المشاركة فى إعادة
االعمار

32.14

5.22

جدكؿ(ـ )3-يكضح التك اررات كالنسب المئكية كالكزف النسبي لممجاؿ الثانى كفقراتو
المصدر  :الباحث
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71.44

-

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف:

 الفقرة رقـ ( )3في المجاؿ القائمة بأنو " يجب تفعيؿ دكر المؤسسات الدكلية فى مجاؿ التنمية
المجتمعية عامة ك االسكاف خاصة فى ىذه المرحمة الحرجة مف تاريخ الشعب الفمسطينى
مجاؿ الحركب االخيرة " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة االكلى ،كبكزننسبي

(،)%83كبمتكسط حسابي ( ،)4.15حيث زاد بكضكح المتكسط الحسابي عف درجة الحياد
التي تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى

ذلؾ ،فقد تبيف أف %41يكافقكف ك بشدة عمى كجكب تفعيؿ دكر المؤسسات الدكلية فى
مجاؿ التنمية المجتمعية عامة ك االسكاف خاصة فى ىذه المرحمة الحرجة مف تاريخ الشعب

الفمسطينى مجاؿ الحركب االخيرة.

 الفقرة رقـ ( )4في المجاؿ القائمة بأف " تعتبر االكنركا مف المؤسسات الفاعمة عمى الصعيد
المحمى " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانية ،كبكزف نسبي (،)%81كبمتكسطحسابي

( ،)%4.06حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا

يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف%58.8

يعتبركف االكنركا مف المؤسسات الفاعمة عمى الصعيد المحمى.

 الفقرة رقـ ( )2القائمة بأف " تقكـ المؤسسات الدكلية االخرل بما يجب عمييا فى المساعدة
العادة االعمار" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثامنة ،كبكزننسبي (،)%61.7كبمتكسط

حسابي( ،)%3.09حيث اقترب المتكسط الحسابي مف درجة الحياد التي تساكم  3درجات،

كىذا يشير إلى أنو ىناؾ حياد مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ىذه الفقرة ،فقد تبيف أف%28

يكافقكف بانالمؤسسات الدكلية االخرل تقكـ بما يجب عمييا فى المساعدة العادة االعمار ،في

حيف  %20يعارضكف ذلؾ.

 الفقرة رقـ ( )1القائمة بأف " تعتبر جيكد إعادة االعمار مف مسئكلية الحككمات فقط " حيث

احتمت ىذه الفقرة المرتبة التاسعة ،كبكزف نسبي (،)%52كبمتكسط حسابي( ،)2.62حيث
قؿ المتكسط الحسابي قميبل عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو
ىناؾ معارضة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف%58يعارضكف اف جيكد إعادة

االعمار تعتبر مف مسئكلية الحككمات فقط.
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
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إستطاعت
مدى فاعلية المشاركة فى هناك تنسيق و عملت
االونروا و جهود إعادة تعاون كامل االونروا على األونروا أن
المؤسسات االعمار من بين الحكومة تطوير نفسها تعمل بحيادية
الدولية فى مسئوليات و االونروا فى فى المجال تامة داخل
المشاركة فى االونروا تجاه مجال إعادة االغاثى خالل االراضى
االعمار الحقب الزمنية الفلسطينية
إعادة االعمار الشعب
المختلفة
الفلسطينى

تعتبر جهود
تقوم
يجب تفعيل
تعتبر
تعتبر
المؤسسات إعادة االعمار
دور
االونروا االونروا من
من مسئولية
الدولية
مؤسسة لها المؤسسات المؤسسات
مصداقية فى الفاعلة على الدولية فى االخرى بما الحكومات
فقط
الصعيد مجال التنمية يجب عليها
العمل
المجتمعية فى المساعدة
المحلى
االنسانى و
العادة
عامة و
االغاثى
االعمار
االسكان
خاصة فى
هذه المرحلة
الحرجة من
تاريخ الشعب
الفلسطينى بعد
الحروب
االخيرة

شكؿ(ـ )3-يكضح الكزف النسبي لممجاؿ الثانى كفقراتو
المصدر  :الباحث

(م )4-1-التساؤل الرابع :ما مدى فاعمية إدارة االزمات والخطط التى تقوم بيا االونروا فى
مجال إعادة االعمارلدى الميندسين العاممين بالقطاع االنشائي في قطاع غزة ؟

لمعرفة مدل فاعمية إدارة االزمات كالخطط التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار لدل
الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي في قطاع غزة ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات

كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة فيالمجاؿ ،كالدرجة الكمية لممجاؿ حكؿ درجة الحياد
التي تساكم ( )3درجات ،كالنتائي المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:
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1

معارض بشدة

ال أوافق

موافق إلى حد ما

موافق

موافق بشدة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرة

الوزنالنسبي%

رقم

الفقــــرة

الترتيب

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

مشاريع إعادة االعمار ليا أىمية

كبرى فى مجال الحروب أو

8.8

0

0

23.5

67.6

4.41

1.15

88.24

1

الكوارث الطبيعية
توجد خطط و (سيناريوىات) معدة
2

لدى

االونروا

الدارة

االزمات

5.9

5.9

38.2

44.1

5.9

3.38

0.91

67.65

6

المتوقع حدوثيا فى قطاع غزة

االونروا تقوم بكل ما يجب عمييا
أن تقوم بو مجال الحروب أو
3

الكوارث

الطبيعية

من

حيث

2.9

5.9

41.2

38.2

11.8

3.50

0.89

70.00

4

مساعدة المتضررين و التخفيف

عنيم بشكل عاجل.
يوجد
4

لدى

االونروا

الموارد

البشرية و المالية و الفنية الكافية
لتنفيذ خطط مواجية االزمات و

2.9

8.8

38.2

29.4

20.6

3.56

1.01

71.18

3

الكوارث فى حالة حدوثيا
حققت خطط االعمار و التدخالت
5

لإلنعاش المبكر لالونروا الحد

األدنى من المعايير العالمية التى

0

2.9

35.3

55.9

5.9

3.65

0.64

72.94

2

أستخدمت فى مناطق مشابية
لألوضاع التى مرت بقطاع غزة.
تعتبر الخطط التى تضعيا االونروا

متناغمة إلى حد كبير مع بعضيا
البعض فى الحد من المعاناة التى
6

لحقت بالمجتمع الغزى و تتكامل

2.9

5.9

41.2

47.1

2.9

3.41

0.78

68.24

5

و تتوافق مع خطط التنمية
المستقبمية المخطط ليا لقطاع
غزة.

المجال الثالث :مشاريع إعادة االعمار ليا أىمية كبرى مجال الحروب أو الكوارث

الطبيعية

8.8

0

جدكؿ(ـ )4-يكضح التك اررات كالنسب المئكية كالكزف النسبي لممجاؿ الثالث كفقراتو
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0

23.5

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف:

 الفقرة رقـ ( )1في المجاؿ القائمة بأف " مشاريع إعادة االعمار ليا أىمية كبرل مجاؿ
الحركب أك الككارث الطبيعية " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى ،كبكزف نسبي

(،)%88كبمتكسط حسابي ( ،)4.4حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي
تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ،

فقد تبيف أف % 68يكافقكف بأف مشاريع إعادة االعمار ليا أىمية كبرل مجاؿ الحركب أك

الككارث الطبيعية.

 الفقرة رقـ ( )5في المجاؿ القائمة بأف " حققت خطط االعمار ك التدخبلت لئلنعاش المبكر

لبلكنركا الحد األدنى مف المعايير العالمية التى أستخدمت فى مناطؽ مشابية لؤلكضاع التى

مرت بقطاع غزة "حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانية ،كبكزف نسبي(،)%73كبمتكسط
حسابي( ،)3.6حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا

يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف%66

يكافقكف اف خطط االعمار ك التدخبلت لئلنعاش المبكر لبلكنركا حققت الحد األدنى مف

المعايير العالمية التى أستخدمت فى مناطؽ مشابية لؤلكضاع التى مرت بقطاع غزة.

 الفقرة رقـ ( )4في المجاؿ القائمة بأف " يكجد لدل االكنركا المكارد البشرية ك المالية ك الفنية
الكافية لتنفيذ خطط مكاجية االزمات ك الككارث فى حالة حدكثيا " حيث احتمت ىذه الفقرة

المرتبة الثالثة ،كبكزف نسبي( ،)%71كبمتكسط حسابي( ،)3.56حيث زاد المتكسط الحسابي
عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ

أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف %50يقركف بانو يكجد لدل االكنركا المكارد البشرية ك

المالية ك الفنية الكافية لتنفيذ خطط مكاجية االزمات ك الككارث فى حالة حدكثيا.

 الفقرة رقـ ( )6في المجاؿ القائمة بأف " تعتبر الخطط التى تضعيا االكنركا متناغمة إلى حد
كبير مع بعضيا البعض فى الحد مف المعاناة التى لحقت بالمجتمع الغزل ك تتكامؿ ك
تتكافؽ مع خطط التنمية المستقبمية المخطط ليا لقطاع غزة " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة

الخامسة ،كبكزف نسبي( ،)%68كبمتكسط حسابي ( ،)3.4حيث زاد المتكسط الحسابي عف

درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد
الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف %47يعتبركناف الخطط التى تضعيا االكنركا متناغمة إلى
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
حد كبير مع بعضيا البعض فى الحد مف المعاناة التى لحقت بالمجتمع الغزل ك تتكامؿ ك
تتكافؽ مع خطط التنمية المستقبمية المخطط ليا لقطاع غزة.

 الفقرة رقـ ( )2في المجاؿ القائمة بأف " تكجد خطط ك (سيناريكىات) معدة لدل االكنركا
الدارة االزمات المتكقع حدكثيا فى قطاع غزة " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة السادسة،

كبكزف نسبي(،)%68كبمتكسط حسابي ( ،)3.38حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة
الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة

عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف  % 49يؤيدكف كجكد خطط ك (سيناريكىات) معدة لدل االكنركا
الدارة االزمات المتكقع حدكثيا فى قطاع غزة.
88.24
73

68.24

72.94

71.18

70.00

100.00
90.00
80.00

67.65

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

حققت خطط
مدى فاعلية إدارة تعتبر الخطط
االعمار و
االزمات والخطط التى تضعها
التى تقوم بها االونروا متناغمة التدخالت
االونروا فى إلى حد كبير مع لإلنعاش المبكر
مجال إعادة بعضها البعض لالونروا الحد
األدنى من
فى الحد من
االعمار
المعاناة التى المعايير العالمية
لحقت بالمجتمع التى أستخدمت
الغزى و تتكامل فى مناطق
و تتوافق مع مشابهة لألوضاع
خطط التنمية التى مرت بقطاع
غزة.
المستقبلية
المخطط لها
لقطاع غزة.

االونروا تقوم توجد خطط و مشاريع إعادة
يوجد لدى
االونروا الموارد بكل ما يجب (سيناريوهات) االعمار لها أهمية
كبرى بعد
معدة لدى
البشرية و المالية عليها أن تقوم به
و الفنية الكافية بعد الحروب أو االونروا الدارة الحروب أو
لتنفيذ خطط الكوارث الطبيعية االزمات المتوقع الكوارث الطبيعية
مواجهة االزمات من حيث مساعدة حدوثها فى قطاع
غزة
و الكوارث فى المتضررين و
حالة حدوثها التخفيف عنهم
بشكل عاجل.

شكؿ(ـ )4-يكضح األكزاف النسبية لممجاؿ الثالث كفقراتو
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
(م )5-1-التساؤل الخامس :ما مدى تأثير مشاركة المؤسسات االىمية المجتمعية و القطاع
الخاص فى مشاريع إعادة االعمار؟

لمعرفة مدل تأثير مشاركة المؤسسات االىمية المجتمعية ك القطاع الخاص فى مشاريع إعادة

االعمار ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة في

مجاؿ ،كالدرجة الكمية لممجاؿ حكؿ درجة الحياد التي تساكم ( )3درجات ،كالنتائي المتعمقة بيذا

معارض بشدة

ال أوافق

موافق إلى حد ما

مشاركة القطاع الخاص فى
2

مشريع إعادة االعمار ليا

5.9

2.9

17.6

26.5

أىمية كبرى
تشارك
3

المؤسسات

االىمية

المجتمعية فى قطاع غزة فى

2.9

17.6

44.1

23.5

مشاريع إعادة االعمار

يشارك القطاع الخاص فى
4

قطاع غزة فى مشاريع إعادة
االعمار

11.
8

29.4

23.5

29.4

موافق بشدة

موافق

إعادة االعمار ليا أىمية كبرى

1

47.
1

11.
8

5.9

المتوسط الحسابي

1

المشاركة المجتمعية فى مشريع

5.9

2.9

2.9

44.1

44.

االنحراف المعياري

الفقرة

الوزنالنسبي%

رقم

الفقرة

الترتيب

التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:

4.18

1.05

83.53

1

4.06

3.24

2.88

1.14

0.98

1.14

81.18

64.71

57.65

2

3

5

ىناك تنسيق بين مؤسسات
5

االىمية
الخاص

المجتمعية
فى

مجال

والقطاع
إعادة

5.9

29.4

29.4

29.4

5.9

3.00

1.04

60.00

4

االعمار

المجال الرابع :مدى تأثير مشاركة المؤسسات االىمية المجتمعية و القطاع الخاص
فى مشاريع إعادة االعمار

17.3

5

3.56

جدكؿ(ـ )5-يكضح التك اررات كالنسب المئكية كالكزف النسبي لممجاؿ الرابع كفقراتو
المصدر  :الباحث
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69.41

-

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف:

 الفقرة رقـ ( )1في المجاؿ القائمة بأف " المشاركة المجتمعية فى مشاريع إعادة االعمار ليا
أىمية كبرل " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى ،كبكزف نسبي (،)%83.5كبمتكسط

حسابي ( ،)4.2حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا

يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف %88

يكافقكف عمى اف المشاركة المجتمعية فى مشاريع إعادة االعمار ليا أىمية كبرل.

 الفقرة رقـ ( )2في المجاؿ القائمة بأف " مشاركة القطاع الخاص فى مشريع إعادة االعمار
ليا أىمية كبرل"حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانية ،كبكزف نسبي(،)%81كبمتكسط

حسابي ( ،)4حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا

يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف%73

يؤيدكف اف مشاركة القطاع الخاص فى مشريع إعادة االعمار ليا أىمية كبرل.

 الفقرة رقـ ( )5في المجاؿ القائمة بأف " ىناؾ تنسيؽ بيف مؤسسات االىمية المجتمعية
كالقطاع الخاص فى مجاؿ إعادة االعمار " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الرابعة ،كبكزف

نسبي(،)%60كبمتكسط حسابي ( ،)3.0حيث تساكل المتكسط الحسابي مع درجة الحياد

التي تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ حياد كاضح مف قبؿ أفراد الدراسة عمى
ذلؾ ،فقد تبيف أف %35يكافقكف اف ىناؾ تنسيؽ بيف مؤسسات االىمية المجتمعية كالقطاع
الخاص فى مجاؿ إعادة االعمار ،في حيف اف  %35يعارضكف ذلؾ.

 الفقرة رقـ ( )4في المجاؿ القائمة بأف " يشارؾ القطاع الخاص فى قطاع غزة فى مشاريع

إعادة االعمار " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الخامسة ،كبكزف نسبي(،)%57.6كبمتكسط

حسابي ( ،)2.9حيث ق ّؿ المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا
يشير إلى أنو ىناؾ معارضة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف %41يعارضكف
اف القطاع الخاص فى قطاع غزة يشارؾ فى مشاريع إعادة االعمار.
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

81.2

83.5

90.0
80.0

69.4
60.0

64.7
57.7

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

مدى تأثير مشاركة هناك تنسيق بين
المؤسسات االهلية مؤسسات االهلية
المجتمعية و المجتمعية والقطاع
القطاع الخاص فى الخاص فى مجال
إعادة االعمار
مشاريع إعادة
االعمار

المشاركة
تشارك المؤسسات مشاركة القطاع
االهلية المجتمعية الخاص فى مشريع المجتمعية فى
فى قطاع غزة فى إعادة االعمار لها مشريع إعادة
أهمية كبرى االعمار لها أهمية
مشاريع إعادة
كبرى
االعمار

يشارك القطاع
الخاص فى قطاع
غزة فى مشاريع
إعادة االعمار

شكؿ(ـ )5-يكضح األكزاف النسبية لممجاؿ الرابع كفقراتو
المصدر  :الباحث

(م )6-1-التساؤل السادس:ما مدى فاعمية المشاريع االسكانية التى تقوم بيا االونروا فى
مجال إعادة االعمار و تحقيقيا لرضا الناس؟

لمعرفة مدل فاعمية المشاريع االسكانية التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ك
تحقيقيا لرضا الناس ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي

الستجابات العينة لكمفقرة في مجاؿ ،كالدرجة الكمية لممجاؿ حكؿ درجة الحياد التي تساكم ()3
درجات ،كالنتائي المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ التالي:
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معارض بشدة

ال أوافق

موافق إلى حد ما

موافق

موافق بشدة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرة

الوزنالنسبي%

رقم

الفقرة

الترتيب

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

حققت مشاريع االونروا العادة

1

االعمار الرضا الكامل لسكان

8.8

14.7

38.2

32.4

5.9

3.12

1.03

62.35

4

ىذه المشاريع
حققت
2

مشاريع

االسكانية

االونروا
االعمار

العادة

معايير االستدامة
تعمل
3

االونروا

عمى

2.9

20.6

44.1

29.4

2.9

3.09

0.86

61.76

5

وضع

تصاميم تتوفر فييا معايير
الجودة العالمية لمشاريع إعادة

5.9

14.7

35.3

35.3

8.8

3.26

1.02

65.29

3

االعمار
التزمت
4

التخطيطية فى مشاريع إعادة

االعمار االسكانية الكبرى
التزمت

5

االونروا

بالمعايير

االونروا

5.9

2.9

29.4

55.9

5.9

3.53

0.89

70.59

1

بالمعايير

التصميمية فى مشاريع إعادة

8.8

3.50

المجال الخامس :مدى فاعمية المشاريع االسكانية التى تقوم بيا االونروا فى مجال

16.5

االعمار االسكانية الكبرى

5.9

5.9

29.4

50.0

0

إعادة االعمار و تحقيقيا لرضا الناس

0.95

70.00

2

3.84

66.00

-

جدكؿ(ـ )6-يكضح التك اررات كالنسب المئكية كالكزف النسبي لممجاؿ الخامس كفقراتو
المصدر  :الباحث

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف:

 الفقرة رقـ ( )4في المجاؿ القائمة بأف " التزمت االكنركا بالمعايير التخطيطية فى مشاريع
إعادة االعمار االسكانية الكبرل " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى ،كبكزف نسبي

(،)%70.5كبمتكسط حسابي ( ،)3.5حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي
تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناكمكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ،

فقد تبيف أف  %61يؤيدكناف االكنركا التزمت بالمعايير التخطيطية فى مشاريع إعادة

االعمار االسكانية الكبرل.
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
 الفقرة رقـ ( )5في المجاؿ القائمة بأف " التزمت االكنركا بالمعايير التصميمية فى مشاريع

إعادة االعمار االسكانية الكبرل"حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانية ،كبكزف
نسبي(،)%70كبمتكسط حسابي( ،)3.5حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي
تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ،

فقد تبيف أف %58يؤيدكف اف االكنركا التزمت بالمعايير التصميمية فى مشاريع إعادة
االعمار االسكانية الكبرل.

 الفقرة رقـ ( )1في المجاؿ القائمة بأف " حققت مشاريع االكنركا العادة االعمار الرضا
الكامؿ لسكاف ىذه المشاريع " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الرابعة ،كبكزف

نسبي(،)%62.3كبمتكسط حسابي( ،)3.12حيث اقترب المتكسط الحسابي مف درجة الحياد

التي تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ حيادية كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى
ذلؾ ،فقد تبيف أف %38يكافقكف عمى اف مشاريع االكنركا العادة االعمار حققت الرضا

الكامؿ لسكاف ىذه المشاريع ،في حيف  %23يعارضكف ذلؾ.

 الفقرة رقـ ( )2في المجاؿ القائمة بأف " حققت مشاريع االكنركا االسكانية العادة االعمار

معايير االستدامة " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الخامسة ،كبكزف نسبي(،)%61.7

كبمتكسط حسابي ( ،)3.09حيث اقترب المتكسط الحسابي مف درجة الحياد التي تساكم 3
درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ حيادية مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف%32
يكافقكف عمى أنمشاريع االكنركا االسكانية العادة االعمار حققت معايير االستدامة ،في حيف

 %23يعارضكف ذلؾ.
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70.0

72.0

70.6

70.0
68.0
66.0

65.3

66.0
64.0
61.8

62.4
62.0
60.0
58.0
56.0

التزمت االونروا
مدى فاعلية
المشاريع االسكانية بالمعايير التصميمية
فى مشاريع إعادة
التى تقوم بها
االونروا فى مجال االعمار االسكانية
الكبرى
إعادة االعمار و
تحقيقها لرضا الناس

حققت مشاريع
التزمت االونروا تعمل االونروا على حققت مشاريع
بالمعايير التخطيطية وضع تصاميم تتوفر االونروا االسكانية االونروا العادة
االعمار الرضا
فى مشاريع إعادة فيها معايير الجودة العادة االعمار
االعمار االسكانية العالمية لمشاريع معايير االستدامة الكامل لسكان هذه
المشاريع
إعادة االعمار
الكبرى

شكؿ(ـ )6-يكضح األكزاف النسبية لممجاؿ الخامس كفقراتو
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
(م )2-الممحق الثانى  :التحقق من مقياس طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا فى مجال إعادة

االعمار

لمتعرؼ عمى مدل تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعماربالنسبة لمميندسيف العامميف

بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة  ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية
كالكزف النسبي لكؿ مجاؿ مف المجاالت الثبلثة ليذا المقياس كالدرجة الكمية لممقياس  ،كيتضح

ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ التالي:

األبعاد
دعم ومساندة المجتمع المحمى لجيود
االونروا فى مجال إعادة االعمار
دعم ومساندة المجتمع الدولى لجيود
االونروا فى مجال إعادة االعمار
تعزيز دور االونروا فى مجال إعادة

االعمار

طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا فى مجال
إعادة االعمار

االنحراف

الوزن

عدد

الدرجة

المعياري

النسبي%

الفقرات

الكمية

3

15

10.47

2.28

69.80

3

5

25

18.82

4.33

75.29

2

10

50

44.47

9.60

88.94

1

18

90

73.76

13.79

81.96

--

المتوسط

الترتيب

جدكؿ(ـ )7-يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لمقياس مستكل تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ
إعادة االعمارلدل الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة

(يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل مجال على الدرجة الكلية لكل مجال ثم ضرب الناتج في )100
المصدر  :الباحث

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ بالنسبة الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع

غزةأف مجاؿ " تعزيز دكر االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار"قد أحتؿ المرتبة األكلى مف حيث

األىمية كبكزف نسبي  ،%89فقد بمغ متكسط درجاتو  44.5درجة كبانحراؼ معيارم  9.6درجة،
كىذا يشير إلى أف الميندسيف في عينة الدراسة يركف اىمية خاصة ليذا المجاؿ مما يجعمو

األكثر شيكعان مف بيف باقي مجاالت المقياس ،في حيف احتؿ مجاؿ "دعـ كمساندة المجتمع
الدكلى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار" المرتبة الثانية كبكزف نسبي  ،%75كيأتي
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
بالمرتبة الثالثة كاألخيرةبعد" دعـ كمساندة المجتمع المحمى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة

االعمار" كبكزف نسبي .%69.8

أما بالنسبة لمقياس مدل تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمارالكمي لدل الميندسيف
العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة ،فمقد بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ

73.7كاالنحراؼ المعيارم 13.8كبكزف نسبي يساكم  %81.9كىذا يدؿ عمى أف الميندسيف
العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة لدييـ تكجيات جيدة في مدل تعزيز االكنركا

كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار بدرجة عالية نسبيان.

100.0
88.9

90.0

82.0

80.0

75.3
69.8

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
طرق تعزيز االونروا وفعاليتها تعزيز دور االونروا فى مجال دعم ومساندة المجتمع الدولى دعم ومساندة المجتمع المحلى
لجهود االونروا فى مجال
لجهود االونروا فى مجال
إعادة االعمار
فى مجال إعادة االعمار
إعادة االعمار
إعادة االعمار

شكؿ(ـ ))7-يبيف األكزاف النسبية لمقياس مستكل تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمارلدل الميندسيف العامميف
بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
(م )1-2-التساؤل االول :ما مستوى دعم ومساندة المجتمع المحمى لجيود االونروا فى
مجال إعادة االعمار؟

لمتعرؼ عمى دعـ كمساندة المجتمع المحمى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة االعماربالنسبة
لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة  ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات
كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة ليذا المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كيتضح ذلؾ

معارض بشدة

ال أوافق

موافق إلى حد ما

موافق

موافق بشدة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرة

الوزنالنسبي%

رقم

الفقرة

الترتيب

مف خبلؿ الجدكؿ التالي:

يتفيم المجتمع المحمى دور
1

االونروا فى كافة المجاالت
وخاصة فى مجال إعادة

2.9

5.9

32.4

38.2

20.
6

3.68

0.97

73.53

1

االعمار

يساند المجتمع المحمى

2

االونروا فى جيودىا فى مجال

2.9

8.8

32.4

44.1

إعادة االعمار
تعمل االونروا عمى توعية

3

الجميور بالخطط لمحاالت

5.9

17.6

32.4

الطارئة لدييا

32.4

11.
8

11.
8

المجال االول :دعم ومساندة المجتمع المحمى لجيود االونروا فى مجال إعادة االعمار

3.53

3.26
10.4

7

0.92

1.07

2.28

70.59

65.29

69.80

2

3
-

جدكؿ(ـ )8-يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لممجاؿ األكؿ
المصدر  :الباحث

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:
 الفقرة رقـ ( )1فيالمجاؿ القائمة بأف " يتفيـ المجتمع المحمى دكر االكنركا فى كافة المجاالت

كخاصة فى مجاؿ إعادة االعمار " احتمت المرتبة االكلى ،كبكزف نسبي(،)%73.5كبمتكسط

حسابي ( ،)3.6حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا

يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف%58
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
يكافقكف عمى أف المجتمع المحمى يتفيـ دكر االكنركا فى كافة المجاالت كخاصة فى مجاؿ

إعادة االعمار.

 الفقرة رقـ ( )2فيالمجاؿ القائمة بأف " يساند المجتمع المحمى االكنركا فى جيكدىا فى مجاؿ

إعادة االعمار" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانية ،كبكزف نسبي (،)%70كبمتكسط

حسابي( ،)3.5حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا

يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف

أف%56يكافقكف عمى اف المجتمع المحمى يساند االكنركا فى جيكدىا فى مجاؿ إعادة
االعمار.

 الفقرة رقـ ( )3في مجاؿ القائمة بأف " تعمؿ االكنركا عمى تكعية الجميكر بالخطط لمحاالت

الطارئة لدييا " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثالثة ،كبكزف نسبي(،)%65كبمتكسط

حسابي( ،)3.2حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا

يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف%43.1

يكافقكف عمى أناالكنركا تعمؿ عمى تكعية الجميكر بالخطط لمحاالت الطارئة لدييا.
76.0
73.5

70.6

69.8

74.0
72.0
70.0
68.0

65.3

66.0
64.0
62.0
60.0

تعمل االونروا على توعية
دعم ومساندة المجتمع
المحلى لجهود االونروا فى الجمهور بالخطط للحاالت
الطارئة لديها
مجال إعادة االعمار

يساند المجتمع المحلى يتفهم المجتمع المحلى دور
االونروا فى جهودها فى االونروا فى كافة المجاالت
وخاصة فى مجال إعادة
مجال إعادة االعمار
االعمار

شكؿ(ـ )8-يكضح االكزاف النسبية لممجاؿ االكؿ كفقراتو
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
(م )2-2-التساؤل الثاني :ما مستوى دعم ومساندة المجتمع الدولى لجيود االونروا فى
مجال إعادة االعمار؟

لمتعرؼ عمى دعـ كمساندة المجتمع الدكلى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة االعماربالنسبة

لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة  ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات
كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ فقرة ليذا المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كيتضح ذلؾ

معارض بشدة

ال أوافق

موافق إلى حد ما

موافق

موافق بشدة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرة

الوزنالنسبي%

رقم

الفقرة

الترتيب

مف خبلؿ الجدكؿ التالي:

يتفيم المجتمع الدولى دور
1

االونروا فى كافة المجاالت

وخاصة فى مجال إعادة

2.9

8.8

26.5

44.1

17.
6

3.65

0.97

72.94

3

االعمار
يساند المجتمع الدولى

2

االونروا فى جيودىا فى مجال

0

17.6

26.5

32.4

إعادة االعمار
تعمل االونروا عمى توعية

3

المجتمع الدولى بالخطط

5.9

8.8

29.4

44.1

لمحاالت الطارئة لدييا

23.
5

11.
8

3.62

3.47

1.04

1.01

72.35

69.41

4

5

تعمل االونروا بجيد كبير فى
4

المجال الدولى لجذب

المعونات الدولية فى مجال

2.9

5.9

23.5

20.6

47.
1

4.03

1.11

80.59

2

إعادة االعمار
يعتبر المجتمع الدولى االونروا

5

مؤسسة ليا مصداقيتيا فى
العمل اإلنسانى و االغاثى

5.9

2.9

11.8

38.2

41.
2

المجال الثاني :دعم ومساندة المجتمع الدولى لجيود االونروا فى مجال إعادة االعمار

4.06

18.8

2

1.09

81.18

4.33

75.29

جدكؿ(ـ )9-يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لممجاؿ الثاني
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:

 الفقرة رقـ ( )5فيالمجاؿ ك القائمة بأف " يعتبر المجتمع الدكلى االكنركا مؤسسة ليا
مصداقيتيا فى العمؿ اإلنسانى ك االغاثى" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة االكلى ،كبكزف

نسبي (،)%81كبمتكسط حسابي( ،)4.06حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي
تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف

أف %79يكافقكف عمى أف المجتمع الدكلى يعتبر االكنركا مؤسسة ليا مصداقيتيا فى العمؿ
اإلنسانى ك االغاثى.

 الفقرة رقـ ( )4فيالمجاؿ ك القائمة بأف " تعمؿ االكنركا بجيد كبير فى المجاؿ الدكلى لجذب

المعكنات الدكلية فى مجاؿ إعادة االعمار" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانية ،كبكزف

نسبي(،)%80كبمتكسط حسابي( ،)4.03حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي
تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنيناؾ نكع مف المكافقة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ،

فقد تبيف أف %87يكافقكف عمى أناالكنركا تعمؿ بجيد كبير فى المجاؿ الدكلى لجذب

المعكنات الدكلية فى مجاؿ إعادة االعمار.

 الفقرة رقـ ( )2فيالمجاؿ القائمة بأف "يساند المجتمع الدكلى االكنركا فى جيكدىا فى مجاؿ

إعادة االعمار" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الرابعة ،كبكزف نسبي (،)%72كبمتكسط

حسابي( ،)3.6حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا

يشير إلى أف ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف%55

يكافقكف عمى أف المجتمع الدكلى يساند االكنركا فى جيكدىا فى مجاؿ إعادة االعمار.

 الفقرة رقـ ( )3فيالمجاؿ القائمة بأف " تعمؿ االكنركا عمى تكعية المجتمع الدكلى بالخطط

لمحاالت الطارئة لدييا " احتمت ىذه الفقرة المرتبة الخامسة ،كبكزف نسبي(،)%69كبمتكسط

حسابي ( ،)3.4حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا

يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف%55

يكافقكف عمى أف االكنركا تعمؿ عمى تكعية المجتمع الدكلى بالخطط لمحاالت الطارئة لدييا.
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84.0
81.2

82.0

80.6

80.0
78.0
75.3

76.0
72.4

72.9

74.0
72.0

69.4

70.0
68.0
66.0
64.0
62.0

يتفهم المجتمع
يساند المجتمع
تعمل االونروا
تعمل االونروا
يعتبر المجتمع
دعم ومساندة
الدولى دور
الدولى االونروا
على توعية
المجتمع الدولى الدولى االونروا بجهد كبير فى
المجال الدولى المجتمع الدولى فى جهودها فى االونروا فى كافة
لجهود االونروا فى مؤسسة لها
مجال إعادة المجاالت وخاصة
مصداقيتها فى لجذب المعونات بالخطط للحاالت
مجال إعادة
فى مجال إعادة
االعمار
العمل اإلنسانى و الدولية فى مجال الطارئة لديها
االعمار
االعمار
إعادة االعمار
االغاثى

شكؿ(ـ )9-يكضح االكزاف النسبية لممجاؿ الثانى كفقراتو
المصدر  :الباحث

(م )3-2-التساؤل الثالث :ما مستوى تعزيز دور االونروا فى مجال إعادة االعمار؟
لمتعرؼ عمى تعزيز دكر االكنركا فى مجاؿ إعادة االعماربالنسبة لمميندسيف العامميف بالقطاع

االنشائي بفركعو في قطاع غزة  ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف
النسبي لكؿ فقرة ليذا المجاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
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معارض بشدة

ال أوافق

موافق إلى حد ما

موافق

موافق بشدة

1

المحمى يعطييا دفعة قوية لتنفيذ

المتوسط الحسابي

تفعيل التقارب لالونروا مع المجتمع

االنحراف المعياري

الفقرة

الوزنالنسبي%

رقم

الفقــــرة

الترتيب

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

5.9

2.9

8.8

38.2

44.1

4.12

1.09

82.35

10

مشاريعيا

من االىمية بمكان دعم جيود
2

االونروا فى الحاالت الطارئة من قبل

2.9

5.9

2.9

29.4

58.8

4.35

1.00

87.06

8

المجتمع المحمى و الدولى

عمى االونروا وضع خطة شاممة
3

ومتطورة ومناسبة لكل االحداث
الطارئة
يجب عمى االونروا التنسيق بفعاليو

4

5.9

2.9

0

20.6

70.6

4.47

1.07

89.41

6

أكبر مع المؤسسات الدولية االخرى

5.9

0.0

2.9

35.3

55.9

4.35

1.00

87.06

9

العاممة عمى االرض.

يجب عمى االونروا تبادل المعمومات
5

و البيانات بين الجيات الفاعمة

5.9

0.0

5.9

11.8

76.5

4.53

1.04

90.59

4

المختمفة

يجب عمى االونروا تحديث قاعدة
6

7

البيانات والبرامج لممشاركة بفاعمية

أكبر فى إعادة االعمار

يجب عمى االونروا زيادة فعالية
وسرعة االستجابة لالوضاع الطارئة
يجب عمى االونروا أن يكون ليا

8

5.9

5.9

0.0

2.9

85.3

4.56

1.15

91.18

2

رؤية شاممة وواضحة لمشاريع

5.9

2.9

0.0

8.8

82.4

4.59

1.07

91.76

1

5.9

2.9

0.0

11.8

79.4

4.56

1.07

91.18

3

إعادة االعمار
يجب عمى االونروا التسيق بفاعمية
9

أكبر مع الجيات ذات الصمة فى

5.9

2.9

0.0

23.5

67.6

4.44

1.07

88.82

7

مشاريع االسكانية

يجب تفعيل دور األونروا فى مجال
إعادة االعمار و تجربتيا المميزة فى
10

قطاع غزة من حيث زيادة المشاركة

5.9

0.0

0.0

26.5

67.6

4.50

0.98

90.00

5

فى قطاع االسكان و بعض مشاريع
التنمية المجتمعية

44.4

المجال الثالث :تعزيز دور االونروا فى مجال إعادة االعمار

7

9.60

جدكؿ(ـ )10-يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لممجاؿ الثالث
المصدر  :الباحث
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-

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:

 الفقرة رقـ ( )7فيالمجاؿ ك القائمة بأف " يجب عمى االكنركا زيادة فعالية كسرعة االستجابة
لبلكضاع

الطارئة"

حيث

ىذه

احتمت

الفقرة

المرتبة

االكلى،

كبكزف

نسبي

(،)%91.7كبمتكسط حسابي( ،)4.59حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي
تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ،

فقد تبيف أف  %91يكافقكف عمى أنييجب عمى االكنركا زيادة فعالية كسرعة االستجابة

لبلكضاع الطارئة.

 الفقرة رقـ ( )6في المجاؿ ك القائمة بأف " يجب عمى االكنركا تحديث قاعدة البيانات كالبرامي

لممشاركة بفاعمية أكبر فى إعادة االعمار" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة الثانية ،كبكزف

نسبي(،)%91.1كبمتكسط حسابي ( ،)4.56حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد
التي تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى

ذلؾ ،فقد تبيف أف %88يكافقكف عمى يجب عمى االكنركا تحديث قاعدة البيانات كالبرامي
لممشاركة بفاعمية أكبر فى إعادة االعمار.

 الفقرة رقـ ( )4في المجاؿ ك القائمة بأف " يجب عمى االكنركا التنسيؽ بفعاليو أكبر مع
المؤسسات الدكلية االخرل العاممة عمى االرض " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة التاسعة،

كبكزف نسبي (،)%87.1كبمتكسط حسابي( ،)4.35حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة

الحياد التي تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أنيناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة
عمى ذلؾ ،فقد تبيف أف  %91يكافقكف عمى أنو يجب عمى االكنركا التنسيؽ بفعاليو أكبر مع

المؤسسات الدكلية االخرل العاممة عمى االرض.

 الفقرة رقـ ( )1في المجاؿ ك القائمة بأف " تفعيؿ التقارب لبلكنركا مع المجتمع المحمى
يعطييا دفعة قكية لتنفيذ مشاريعيا " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة العاشرة ،كبكزف نسبي

(،)%82كبمتكسط حسابي ( ،)4.1حيث زاد المتكسط الحسابي عف درجة الحياد التي
تساكم  3درجات ،كىذا يشير إلى أف ىناؾ مكافقة كاضحة مف قبؿ أفراد الدراسة عمى ذلؾ،
فقد تبيف أف % 82يكافقكف عمى أف تفعيؿ التقارب لبلكنركا مع المجتمع المحمى يعطييا دفعة

قكية لتنفيذ مشاريعيا.
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94.0
91.2

91.8

91.2

90.6

90.0
88.9

92.0
89.4

88.8
87.1

90.0
87.1

88.0
86.0
82.4

84.0
82.0
80.0
78.0

تعزيز دور يجب تفعيل يجب على يجب على يجب على يجب على
االونروا أن االونروا زيادة االونروا
االونروا فى دور األونروا االونروا
مجال إعادة فى مجال التسيق بفاعلية يكون لها رؤية فعالية وسرعة تحديث قاعدة
البيانات
االستجابة
شاملة
االعمار إعادة االعمار أكبر مع
والبرامج
لالوضاع
و تجربتها الجهات ذات وواضحة
للمشاركة
المميزة فى الصلة فى لمشاريع إعادة الطارئة
بفاعلية أكبر
االعمار
قطاع غزة من مشاريع
فى إعادة
االسكانية
حيث زيادة
االعمار
المشاركة فى
قطاع االسكان
و بعض
مشاريع التنمية
المجتمعية

يجب على يجب على على االونروا من االهمية تفعيل التقارب
وضع خطة بمكان دعم لالونروا مع
االونروا تبادل االونروا
المعلومات و التنسيق بفعاليه شاملة جهود االونروا المجتمع
ومتطورة فى الحاالت المحلى يعطيها
أكبر مع
البيانات بين
المؤسسات ومناسبة لكل الطارئة من دفعة قوية
الجهات
لتنفيذ
االحداث قبل المجتمع
الدولية
الفاعلة
مشاريعها
المحلى و
الطارئة
االخرى
المختلفة
الدولى
العاملة على
االرض.

شكؿ(ـ )10-يكضح االكزاف النسبية لممجاؿ الثالث كفقراتو
المصدر  :الباحث
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(م )3-الممحق الثالث  :قياس مستوى الوعى وطبيعة التصرفات بالنسبة لممتغيرات
الديموغرافية.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفاتبالنسبة

لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية

(الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة ،مكاف الدراسة ك مكاف العمؿ الحالي)

كلمتحقؽ مف ىذا الفرض ،سكؼ يتـ االجابة عميو مف خبلؿ عدة فرضيات منفصمة لكؿ متغير

عمى حده ،كالنتائي الخاصة بيذا الفرض ،سكؼ يتـ عرضيا مف خبل النتائي التالية:

(م )1-3-التساؤل االول

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات

بالنسبة لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة تعزل لمنكع (ذكر ،أنثى) ،

كلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقميف لدراسة الفركقات في درجات

مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو
في قطاع غزة لمذككر كاإلناث ،كالنتائي المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ

التالي:
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ذكور (ن=)42
المجال

المتوسط

مدى فاعمية خطط االعمار و

التدخالت لإلنعاش المبكر فى قطاع

16.38

االنحراف
المعياري
3.08

إناث (ن=)26
المتوسط
16.38

االنحراف
المعياري
1.94

قيمة

مستوى

"ت"

الداللة

-0.005

0.996

غزة
مدى فاعمية االونروا و المؤسسات
32.38

الدولية فى المشاركة فى إعادة

5.90

31.77

3.98

0.466

0.642

االعمار
مدى فاعمية إدارة االزمات والخطط
21.48

التى تقوم بيا االونروا فى مجال

إعادة االعمار

3.43

22.62

2.45

-1.475

0.145

مدى تأثير مشاركة المؤسسات
االىمية المجتمعية و القطاع الخاص

فى مشاريع إعادة االعمار

مدى فاعمية المشاريع االسكانية التى
تقوم بيا االونروا فى مجال إعادة

16.71

16.10

2.92

4.24

18.38

17.15

4.28

3.07

-1.915

-1.106

0.060

0.273

االعمار و تحقيقيا لرضا الناس
مستوى الوعى و طبيعة التصرفات

103.05

** دالة احصائيا عند 0.01

15.33

106.31

* دالة احصائيا عند 0.05

12.55

-0.911

0.366

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )11-يبيف نتائي اختبار "ت" لدراسة الفركؽ في ابعاد مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسيف الذككر
ك االناث العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة
المصدر  :الباحث

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية في درجػات مقيػاس
مستكل الكعى ك طبيعة التصرفاتبيف الميندسيف الذككر كاإلناثالعامميف بالقطػاع االنشػائي بفركعػو
فػػي قطػػاع غ ػزة (-value>0.05

 )pكىػػذا يعنػػي أف الميندسػػيف الػػذككر كاالنػػاث لػػدييـ نفػػس

درجات مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات.
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120.0

103.0106.3

100.0
80.0
60.0
32.4 31.8
16.1 17.2

21.5 22.6

16.7 18.4

40.0
16.4 16.4

20.0
0.0

مدى فاعلية إدارة مدى فاعلية االونروا مدى فاعلية خطط
االزمات والخطط و المؤسسات الدولية االعمار و التدخالت
فى المشاركة فى لإلنعاش المبكر فى
التى تقوم بها
قطاع غزة
إعادة االعمار
االونروا فى مجال
إعادة االعمار

مستوى الوعى و مدى فاعلية المشاريع مدى تأثير مشاركة
طبيعة التصرفات االسكانية التى تقوم المؤسسات االهلية
بها االونروا فى المجتمعية و القطاع
مجال إعادة االعمار الخاص فى مشاريع
إعادة االعمار
و تحقيقها لرضا
الناس
انثى

ذكر

شكؿ(ـ )11-يكضح الفركؽ في ابعاد مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسيف الذككر ك االناث العامميف
بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة
المصدر  :الباحث

(م )2-3-التســاؤل الثــانى :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــات مقيــاس مســتوى
الوعى و طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسـين العـاممين بالقطـاع االنشـائي بفروعـو فـي قطـاع
غزة تعزى لمعمر.
لئلجابة عمى ىذه التساؤؿ تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One-Way ANOVA
لدراسة الفركقات في مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسيف العامميف

بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة بالنسبة لمفئات العمرية التالية (أقؿ مف 25سنة ،أقؿ مف
 35سنة ،أقؿ مف  45سنة ،سنة فأكثر) ،كالنتائي المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خبلؿ

الجدكؿ التالي:
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مصدر

المجال

التباين

يتفيم المجتمع الدولى دور
االونروا فى كافة المجاالت
وخاصة فى مجال إعادة

بين
المجموعات
داخل

المجموعات

االعمار

المجموع
بين

يساند المجتمع الدولى

المجموعات

االونروا فى جيودىا فى مجال

إعادة االعمار

داخل

المجموعات
المجموع

تعمل االونروا عمى توعية
المجتمع الدولى بالخطط

لمحاالت الطارئة لدييا

بين
المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع

تعمل االونروا بجيد كبير فى
المجال الدولى لجذب
المعونات الدولية فى مجال
إعادة االعمار

بين

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

يعتبر المجتمع الدولى االونروا

مؤسسة ليا مصداقيتيا فى
العمل اإلنسانى و االغاثى

بين

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

مستوى الوعى و طبيعة
التصرفات

المجموعات

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

28.1

3

9.4

455.9

64

7.1

484.1

67

204.9

3

68.3

1623.7

64

25.4

1828.5

67

88.9

3

29.6

564.6

64

8.8

653.5

67

142.0

3

47.3

709.6

64

11.1

851.5

67

155.4

3

51.8

833.6

64

13.0

989.0

67

1557.3

3

519.1

64

190.3

1.316

3.360

4.268

3.976

داخل
المجموعات

9

** دالة احصائيا عند 0.01

المحسوبة

2.692

12180.

المجموع

المربعات

قيمة F

13738.
1

2.727

مستوى
الداللة

0.277

0.054

*0.024

*0.008
*

*0.012

0.051

67

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )12-يكضح نتائي تحميؿ التبايف األحادم لكشؼ الفركؽ في أبعاد مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات بالنسبة
لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة بالنسبة لمعمر
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
 عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية في مجاالت (مدل فاعمية خطط
االعماركالتدخبلت لئلنعاش المبكر فى قطاع غزة ،مدل فاعمية االكنركا كالمؤسسات الدكلية

فى المشاركة فى إعادة االعمار ،مدل فاعمية إدارة االزمات كالخطط التى تقكـ بو االكنركا
فى مجاؿ إعادة االعمار ،المجاؿ الكمي لمستكل الكعى كطبيعة التصرفات) لمقياس مستكل
الكعى ك طبيعة التصرفات بيف الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة

بالنسبة لمفئات العمرية ( )p -value>0.05كىذا يعني أف الميندسيف باختبلؼ اعمارىـ
لدييـ نفس درجات مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات لممجاالت المذككرة.

 بالنسبة لمجاؿ مدل فاعمية إدارةاالزمات كالخطط التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة
االعمار ،فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بالنسبة لمتغير العمر (f-

 ،)value=3.4, p-value<0.05ك تـ استعماؿ اختبار  LSDلكشؼ الفركؽ فقد تبيف

أف الميندسيف الذيف تقؿ أعمارىـ عف  45سنة لدييـ درجات اعمى ليذا المجاؿ ( فاعمية

إدارة االزمات كالخطط التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار) مف باقي الفئات
العمرية ،في حيف لـ يبلحظ أم فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الفئات األخرل.

 بالنسبة لمجاؿ فاعمية إدارة االزمات كالخطط التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة
االعمار ،فقد لكحظ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بالنسبة لمتغير العمر (f -

 ،)value= 4.3, p-value<0.01ك تـ استعماؿ اختبار  LSDلكشؼ الفركؽ فقد تبيف

أف الميندسيف الذيف تقؿ أعمارىـ عف  45سنة لدييـ درجات اعمى ليذا المجاؿ (فاعمية

إدارة االزمات كالخطط التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار) مف باقي الفئات
العمرية ،في حيف لـ يبلحظ أم فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الفئات العمرية األخرل.

 بالنسبة لمجاؿ مدل فاعمية المشاريع االسكانية التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة
االعمار كتحقيقيا لرضا الناس ،فقد لكحظ ك جكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بالنسبة

لمتغير العمر ( ،)f -value=3.9 p-value<0.05ك تـ استعماؿ اختبار  LSDلكشؼ
الفركؽ فقد تبيف أف الميندسيف الذيف تزيد أعمارىـ عف  45سنة لدييـ درجات اقؿ ليذا

المجاؿ (فاعمية المشاريع االسكانية التى تقكـ بو ااالكنركا فى مجاؿ إعادة االعماركتحقيقيا
لرضا الناس) مف باقي الفئات العمرية ،في حيف لـ يبلحظ أم فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف الفئات العمرية األخرل.
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

االبعاد

أقل

الفئات
العمرية
أقل من25
سنة

مدى فاعمية إدارة االزمات
والخطط التى تقوم بيا االونروا

فى مجال إعادة االعمار

أقل من 35
أقل من 45
 45سنة فأكثر
أقل من25

الخاص فى مشاريع
إعادةاالعمار

سنة

أقل من25

إعادة االعمار وتحقيقيا لرضا

الناس

*

.8100

*.0090
*
.0590

أقل من 35

17.75

سنة
أقل من 45
 45سنة فأكثر

.7250
.0030
**

.9110

.7630
.7120

.0070
**

.0170
*
.0040

17.21

سنة

.9050

16.00
17.57

سنة

** دالة احصائيا عند 0.01

.0260

19.07

 45سنة فأكثر

التى تقوم بيا االونروا فى مجال

*

16.50

سنة

مدى فاعمية المشاريع االسكانية

*.0100

.3700

20.89
16.14

سنة

أقل من 45

االىمية المجتمعية والقطاع

.0460

.6090

.1510

22.93

سنة

مدى تأثير مشاركة المؤسسات

22.43

-

سنة

 35سنة

 45سنة

فأكثر

19.75

سنة

أقل من 35

المتوسط

من25

أقل من

أقل من

 45سنة

**

14.00

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )13-يبيف نتائي اختبار  LSDلممقارنات البعدية لمتعرؼ إلى اتجاه الفركؽ كداللتيا بيف الفئات العمرية بالنسبة لمستكل
الكعى ك طبيعة التصرفات لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

109.4

120.0
104.0
100.0
80.0
60.0
31.7 33.4
17.6 17.2

22.4 22.9

16.1 19.1

40.0
16.1 16.8

20.0
0.0

مدى تأثير مشاركة
مدى فاعلية
مستوى الوعى و
طبيعة التصرفات المشاريع االسكانية المؤسسات االهلية
التى تقوم بها المجتمعية و القطاع
االونروا فى مجال الخاص فى مشاريع
إعادة االعمار
إعادة االعمار و
تحقيقها لرضا الناس
من  45سنة فأكثر

مدى فاعلية إدارة مدى فاعلية االونروا مدى فاعلية خطط
االزمات والخطط و المؤسسات الدولية االعمار و التدخالت
فى المشاركة فى لإلنعاش المبكر فى
التى تقوم بها
قطاع غزة
االونروا فى مجال إعادة االعمار
إعادة االعمار

أقل من  45سنة

أقل من  35سنة

أقل من  25سنة

شكؿ(ـ )12-يكضح الفركؽ بيف الفئات العمرية بالنسبة لمستكل الكعى ك طبيعة التصرفات لمميندسيف العامميف بالقطاع
االنشائي بفركعو في قطاع غزة
المصدر  :الباحث

(م )3-3-التساؤل الثالث:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات مقياس مستوى
الوعى و طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسين العاممين بالقطاع االنشائي بفروعو في قطاع

غزة تعزى لمدرجة العممية .

لئلجابة عمى ىذه التساؤؿ تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف األحادم ()One -Way ANOVA

لدراسة الفركقات في درجات مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسيف
العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة بالنسبة لممؤىبلت العممية التالية

(دبمكـ،ماجستير ،دكتكراه ،بكالكريكس) ،كالنتائي المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خبلؿ

الجدكؿ التالي:
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

مصدر

المجال

التباين

مدى فاعمية خطط االعمار
والتدخالت لإلنعاش المبكر فى
قطاع غزة

بين
المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع
مدى فاعمية االونروا والمؤسسات
الدولية فى المشاركة فى
إعادةاالعمار

بين
المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع
بين
مدى فاعمية إدارة االزمات
والخطط التى تقوم بيا االونروا

فى مجال إعادةاالعمار

المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع

مدى تأثير مشاركة المؤسسات
االىمية المجتمعية والقطاع
الخاص فى مشاريع

بين

المجموعات
داخل
المجموعات

إعادةاالعمار

المجموع

مدى فاعمية المشاريع االسكانية
التى تقوم بو ااالونروا فى مجال
إعادة االعمار وتحقيقيا
لرضاالناس

بين

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

المجموعات
مستوى الوعى وطبيعة التصرفات

داخل
المجموعات
المجموع

** دالة احصائيا عند 0.01

مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

31.5

3

10.5

452.6

64

7.1

484.1

67

120.6

3

40.2

1708.0

64

26.7

1828.5

67

39.8

3

13.3

613.7

64

9.6

653.5

67

28.1

3

9.4

823.4

64

12.9

851.5

67

15.3

3

5.1

973.7

64

15.2

989.0

67

549.8

3

قيمة F

المحسوبة

1.484

1.506

1.383

0.728

0.336

13188.
3
13738.

1

64

مستوى
الداللة

0.227

0.221

0.256

0.539

0.799

183.3
206.1

0.889

0.452

67

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )14-يكضح نتائي تحميؿ التبايف األحادم لكشؼ الفركؽ في أبعاد مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات بالنسبة
لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة بالنسبة لمدرجة العممية
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
لكحظ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية ( )p -value>0.05في مستكل الكعى ك

طبيعة التصرفات ك مجاالتو بالنسبو لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة

بالنسبة المؤىؿ العممي (دبمكـ ،ماجستير ،دكتكراه ،بكالكريكس) ،كىذا يعني أف الميندسيف

الحاصميف عمى جميع المؤىبلت العممية المختمفة ال اختبلؼ لدييـ يذكر في مجاالت مستكل

الكعى كطبيعة التصرفات المختمفة.
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
(م )4-3-التساؤل الرابع :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات مقياس مستوى
الوعى و طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسين العاممين بالقطاع االنشائي بفروعو في قطاع

غزة تعزى لمكان الدراسة.

لئلجابة عمى ىذه التساؤؿ تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقميف لدراسة الفركقات في درجات

مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو

في قطاع غزة بالنسبة لمكاف الدراسة (داخؿ فمسطيف فقط ،داخؿ كخارج فمسطيف) ،كالنتائي
المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ التالي:

المجال

داخل فمسطين

داخل وخارج فمسطين

ذكور (ن=)44

إناث (ن=)24

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

قيمة

االنحراف

"ت"

مستوى

الداللة

المعياري

مدى فاعمية خطط االعمار و
التدخالت لإلنعاش المبكر فى

قطاع غزة

15.86

3.07

17.33

1.40

-2.217

*.0300

مدى فاعمية االونروا و المؤسسات
الدولية فى المشاركة فى إعادة

االعمار

مدى فاعمية إدارة االزمات والخطط
التى تقوم بيا االونروا فى مجال

30.95

21.14

5.25

2.99

34.33

23.33

4.50

2.90

-2.662

-2.924

**.0100

**.0050

إعادة االعمار
مدى تأثير مشاركة المؤسسات
االىمية المجتمعية و القطاع

17.09

3.53

17.83

3.66

.8190-

.4160

الخاص فى مشاريع إعادة االعمار
مدى فاعمية المشاريع االسكانية
التى تقوم بيا االونروا فى مجال
إعادة االعمار و تحقيقيا لرضا

16.00

4.28

17.42

2.72

-1.465

.1480

الناس

مستوى الوعى و طبيعة التصرفات

101.05

** دالة احصائيا عند 0.01

14.71

110.25

* دالة احصائيا عند 0.05

11.64

-2.644

\\ غير دالة احصائيا

**.0100

جدكؿ(ـ )15-يكضح نتائي اختبار "ت" لدراسة الفركقات في درجات مقياس مستكل الكعى كطبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسيف
العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة بالنسبة لمكاف الدراسة
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يمى:


عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية ( )p-value>0.05في درجات مقياس

مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات التالية :مدل تأثير مشاركة المؤسسات االىمية المجتمعية
ك القطاع الخاص فى مشاريع إعادة االعمار ،مدل فاعمية المشاريع االسكانية التى تقكـ بيا
االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ك تحقيقيا لرضا الناس ،بالنسبة لمميندسيف العامميف

بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة بالنسبة لمكاف الدراسة (داخؿ فمسطيف فقط ،داخؿ

كخارج فمسطيف) ك ىذا يعني اف الميندسيف الذيف اتمكا دراستيـ داخؿ فمسطيف فقط أك داخؿ
ك خارج فمسطيف لدييـ درجات متساكية لممجاالت المذككرة.

 بالنسبة لمجاؿ مدل فاعمية خطط االعمار ك التدخبلت لئلنعاش المبكر فى قطاع غزة تبيف

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية ( )T-test=-2.2, p-value=<0.05في درجات ىذا

المجاؿ ك كانت الفركؽ لصالح الميندسيف الذيف انيكا دراستيـ داخؿ كخارج فمسطيف

(المتكسط الحسابي= )17.3بمعنى اف مف لدييـ مدل فاعمية خطط االعمار كالتدخبلت
لئلنعاش المبكر فى قطاع غزة اعمى ممف انيكا دراستيـ داخؿ فمسطيف فقط

(المتكسط=.)15.8

 بالنسبة لمجاؿ مدل فاعمية االكنركا ك المؤسسات الدكلية فى المشاركة فى إعادة االعمار
تبيف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية ( )T-test=-2.6, p-value=<0.01في درجات

ىذا المجاؿ ك كانت الفركؽ لصالح الميندسيف الذيف انيكا دراستيـ داخؿ ك خارج فمسطيف

(المتكسط الحسابي= )34.3بمعنى اف مف لدييـ مدل فاعمية االكنركا ك المؤسسات الدكلية

فى المشاركة فى إعادة االعمار اعمى ممف انيكا دراستيـ داخؿ فمسطيف فقط

(المتكسط=.)30.9

 بالنسبة لمجاؿ مدل فاعمية إدارة االزمات كالخطط التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة
االعمار تبيف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية ( )T-test=-2.9, p-value=<0.01في

درجات ىذا المجاؿ ككانت الفركؽ لصالح الميندسيف الذيف انيكا دراستيـ داخؿ ك خارج
فمسطيف (المتكسط الحسابي= )23.3بمعنى اف لدييـ مدل فاعمية إدارة االزمات كالخطط

التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار اعمى ممف انيكا دراستيـ داخؿ فمسطيف فقط
(المتكسط=.)21.1
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
 بالنسبة لدرجات مقياسمستكل الكعى ك طبيعة التصرفات تبيف كجكد فركؽ ذات داللة

احصائية في درجات ىذا المقياس بالنسبة لمكاف الدراسة (T-test=-2.9, p-

 )value=<0.01ك كانت الفركؽ لصالح الميندسيف الذيف انيكا دراستيـ داخؿ ك خارج
فمسطيف (المتكسط الحسابي= )110.52بمعنى اف لدييـ درجات مقياس مستكل الكعى ك

طبيعة التصرفات اعمى ممف انيكا دراستيـ داخؿ فمسطيف فقط (المتكسط=.)101.05
110.3
101.0

120.0
100.0
80.0
60.0
16.0 17.4

21.1 23.3

17.1 17.8

31.0 34.3

40.0
15.9 17.3

20.0
0.0

مدى تأثير مشاركة
مدى فاعلية
مستوى الوعى و
طبيعة التصرفات المشاريع االسكانية المؤسسات االهلية
التى تقوم بها المجتمعية و القطاع
االونروا فى مجال الخاص فى مشاريع
إعادة االعمار
إعادة االعمار و
تحقيقها لرضا الناس

مدى فاعلية إدارة مدى فاعلية االونروا مدى فاعلية خطط
االزمات والخطط و المؤسسات الدولية االعمار و التدخالت
فى المشاركة فى لإلنعاش المبكر فى
التى تقوم بها
قطاع غزة
االونروا فى مجال إعادة االعمار
إعادة االعمار

داخل و خارج فلسطين

داخل فلسطين فقط

شكؿ(ـ )13-يكضح الفركؽ في مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي
بفركعو في قطاع غزة بالنسبة لمكاف الدراسة
المصدر  :الباحث

(م )5-3-التساؤل الخامس :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات مقياس مستوى
الوعى و طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسين العاممين بالقطاع االنشائي بفروعو في قطاع

غزة تعزى لمخبرة العممية.

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف األحادم ()One -Way ANOVA
لدراسة الفركقات في درجات مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات لمميندسينبالنسبة لفئات

الخبرة العممية التالية ( 5 -0سنكات 10-5 ،سنكات 15-10 ،سنة  20 ،سنة فأكثر) ،كالنتائي
المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

المجال

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

10.9

2

5.5

بين
المجموعات

مدى فاعمية خطط االعمار

والتدخالت لإلنعاش المبكر فى

قطاع غزة

داخل

المجموعات
المجموع
بين

مدى فاعمية االونروا والمؤسسات
الدولية فى المشاركة فى

المجموعات
داخل

إعادةاالعمار

المجموعات
المجموع
بين
المجموعات

مدى فاعمية إدارة االزمات
والخطط التى تقوم بيا االونروا

فى مجال إعادةاالعمار

داخل

المجموعات
المجموع

مدى تأثير مشاركة المؤسسات
االىمية المجتمعية والقطاع

بين
المجموعات
داخل

الخاص فى مشاريع

المجموعات

إعادةاالعمار

المجموع

مدى فاعمية المشاريع االسكانية
التى تقوم بو ااالونروا فى مجال
إعادة االعمار وتحقيقيا

بين
المجموعات
داخل
المجموعات

لرضاالناس

المجموع
بين
المجموعات

مستوى الوعى وطبيعة التصرفات

473.1

65

484.1

67

82.8

2

41.4

1745.7

65

26.9

1828.5

67

11.8

2

5.9

641.7

65

9.9

653.5

67

27.4

2

13.7

824.1

65

12.7

851.5

67

128.6

2

989.0

67

6.7

2

3.4

65

211.3

المجموعات

4

** دالة احصائيا عند 0.01

64.3

860.4

داخل

المجموع

7.3

65

13731.
13738.
1

0.75

0.48

1.54

0.60

1.08

4.86

0.22

0.55

0.35

**0.01

13.2

0.02

0.98

67

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )16-يكضح نتائي تحميؿ التبايف األحادم لكشؼ الفركؽ في مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات بالنسبة لمميندسيف
العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزة بالنسبة لمخبرة العممية
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
تبيف بالنسبة لممجاالت (مدل فاعمية خطط االعمار كالتدخبلت لئلنعاش المبكرفى قطاع غزة،

مدل فاعمية االكنركا كالمؤسسات الدكلية فى المشاركة فى إعادة االعمار ،مدل فاعمية إدارة
االزمات كالخطط التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ،مدل تأثير مشاركة المؤسسات

االىمية المجتمعية كالقطاع الخاص فى مشاريع إعادة االعمار ،مقياس مستكل الكعى كطبيعة
التصرفات)عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية تعزل لمتغير سنكات الخبرة العممية

( ،)p-value>0.05كىذا يعني اف الميندسيف باختبلؼ سنكات الخبرة العممية لدييـ فاف ال
فركؽ تذكر في درجات المجاالت المذككرة لدييـ.

بالنسبة لمجاؿ مدل فاعمية المشاريع االسكانية التى تقكـ بيا االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار

كتحقيقيا لرضا الناس ،فقد لكحظ ك جكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بالنسبة لمتغير

سنكات الخبرة ( ،)f-value= 4.8, p-value<0.01كتـ استعماؿ اختبار  LSDلكشؼ
الفركؽ فقد تبيف أف الميندسيف الذيف يتمتعكف بخبرة عممية اكثر مف  20سنة لدييـ أعمى

الدرجات بالنسبة ليذا المجاؿ مف باقي الميندسيف مف فئات سنكات الخبرة االخرل ،ككانت ىذه

الفركؽ ذات داللة إحصائية ،في حيف لـ يبلحظ أم فركؽ اخرل ذات داللة إحصائية بيف الفئات

األخرل.

االبعاد

سنوات الخبرة

المتوسط

 5 -0سنوات

16.14

5 -0

10-5

15-10

 20سنة

سنوات

سنوات

سنة

فأكثر

--

*0.026

0.920

مدى فاعمية المشاريع االسكانية

التى تقوم بيا االونروا فى مجال

 10-5سنوات

16.00

الناس

 15-10سنة

--

 20سنة فأكثر

16.85

إعادة االعمار وتحقيقيا لرضا

** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

--

*0.006
-

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )17-يبيف نتائي اختبار  LSDلممقارنات البعدية لمتعرؼ إلى اتجاه الفركؽ كداللتيا بيف فئات
سنكات الخبرة بالنسبة لمجاالت مقياس مستكل الكعى كطبيعةالتصرفات
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
(م )6-3-التساؤل السادس :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات أبعاد مقياس
مستوى الوعى وطبيعة التصرفات بالنسبة لمكان العمل الحالى لدى الميندسين العاممين

بالقطاع االنشائي بفروعو.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف األحادم ()One -Way ANOVA
لدراسة الفركقات في درجات أبعاد مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات لمميندسيف العامميف

بالقطاع االنشائي بفركعو بالنسبة لمكاف العمؿ الحالى (مكاتب أك مؤسسات إستشارية،ك ازرة أك

مؤسسة حككمية،مؤسسات دكلية ،مؤسسات أكاديمية) ،كالنتائي المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة

مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

مصدر

المجال

التباين
بين
المجموعات

مدى فاعمية خطط االعمار

والتدخالت لإلنعاش المبكر فى

قطاع غزة

داخل

المجموعات
المجموع
بين

مدى فاعمية االونروا والمؤسسات
الدولية فى المشاركة فى

المجموعات
داخل

إعادةاالعمار

المجموعات
المجموع
بين
المجموعات

مدى فاعمية إدارة االزمات
والخطط التى تقوم بيا االونروا

فى مجال إعادةاالعمار

داخل

المجموعات
المجموع

مدى تأثير مشاركة المؤسسات
االىمية المجتمعية والقطاع

بين

المجموعات
داخل

الخاص فى مشاريع

المجموعات

إعادةاالعمار

المجموع

مدى فاعمية المشاريع االسكانية
التى تقوم بو ااالونروا فى مجال
إعادة االعمار وتحقيقيا

بين

المجموعات
داخل

الحرية

0.8

1

0.8

المربعات

483.3

66

484.1

67

48.5

1

48.5

1780.0

66

27.0

1828.5

67

2.4

1

2.4

651.0

66

9.9

653.5

67

3.8

1

3.8

847.8

66

12.8

851.5

67

12.9

1

12.9

المجموع

989.0

67

بين

122.4

1

122.4

13615.8

66

206.3

13738.1

67

داخل
المجموعات
المجموع

** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

المحسوبة

0.11

الداللة

0.74

7.3

976.1

المجموعات
مستوى الوعى وطبيعة التصرفات

مجموع

66

المجموعات

لرضاالناس

المربعات

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

1.80

0.25

0.29

0.87

0.18

0.62

0.59

0.35

14.8

0.59

\\ غير دالة احصائيا

0.44

جدكؿ(ـ )18-يكضح نتائي تحميؿ التبايف األحادم لكشؼ الفركؽ في أبعاد مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات لمميندسيف
العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو بالنسبة لمكاف العمؿ الحالى في غزة
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ بالنسبة لجميع مجاالت مقياس مستكل الكعى كطبيعةالتصرفات

عدـ ك جكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية تعزل لمكاف العمؿ الحالي (،)p-value>0.05
ك ىذا يدؿ عمى أف الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو باختبلؼ مكاف العمؿ الحالي

لدييـ فاف ال اختبلفات تذكر في درجاتيـ في مجاالت مستكل الكعى كطبيعة التصرفات.

(م )4-الممحق الرابع:قياس طرق تعزيز دور االونروا وفعاليتيا بالنسبة لممتغيرات الديمغرافية.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار
لدل الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو تعزل لممتغيرات الديمغرافية.
كيتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات التالية.:

(م )1-4-التساؤل األول :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في طرق تعزيز االونروا
وفعاليتيا فى مجال إعادة االعمار لدى الميندسين العاممين بالقطاع االنشائي بفروعو في

قطاع غزة بالنسبة لمجنس.

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقميف لكشؼ الفركؽ بيف الذككر
كاإلناث بالنسبة طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار لمميندسيف العامميف
بالقطاع االنشائي بفركعو في الثبلث في غزة ،كالنتائي المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف

خبلؿ الجدكؿ التالي:
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
ذكور (ن=)42
المجال
دعم ومساندة المجتمع المحمى

لجيود االونروا فى مجال إعادة

المتوسط
11.00

االنحراف
المعياري
2.05

إناث (ن=)26
المتوسط
9.62

االنحراف
المعياري

ذكور

(ن=)42

2.42

2.53

إناث

(ن=)26
*0.014

االعمار
دعم ومساندة المجتمع الدولى

لجيود االونروا فى مجال إعادة

19.24

4.84

18.15

3.32

1.00

0.319

االعمار
تعزيز دور االونروا فى مجال
إعادة االعمار
طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا فى

مجال إعادة االعمار

43.33

10.84

46.31

6.98

-1.25

0.217

73.57

15.86

74.08

9.87

-0.15

0.885

** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )19-يكضح نتائي اختبار "ت" لدراسة الفركؽ في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار بالنسبة لمجنس
لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في غزة
المصدر  :الباحث

 تبيف بالنسبة لممجاالت التالية (دعـ كمساندة المجتمع الدكلى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة
االعمار  ،تعزيز دكر االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار  ،مقياس طرؽ تعزيز االكنركا

كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار)عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية (p-

 )value>0.05في درجات ىذىاألبعاد بالنسبة لمتغير الجنس (ذكر ،انثى) كىذا يعني أف

الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو الذككر ك االناث لدييـ نفس الدرجات ك

التكجيات فيما يتعمؽ بيذه األبعاد.

 بالنسبة لمجاؿ دعـ كمساندة المجتمع المحمى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ،تبيف
كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية ( )t-test= 2.5 ،p -value<0.05في درجات

المجاؿ بالنسبة لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى) ،ككانت الفركؽ لصالح الذككر ،كىذا يعني أف

الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو الذككر (المتكسط الحسابي=  )11.0لدييـ

درجات ك تكجيات افضؿ مف الميندسات االناث (المتكسط= .)9.62
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80.0

73.6 74.1

70.0
60.0
46.3

50.0

43.3

40.0
30.0
19.2 18.2
11.0 9.6

20.0
10.0
0.0

دعم ومساندة المجتمع
طرق تعزيز االونروا تعزيز دور االونروا فى دعم ومساندة المجتمع
وفعاليتها فى مجال إعادة مجال إعادة االعمار الدولى لجهود االونروا فى المحلى لجهود االونروا
مجال إعادة االعمار فى مجال إعادة االعمار
االعمار
ذكر

انثى

شكؿ(ـ )14-يكضح الفركؽ في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار بالنسبة لمجنس لمميندسيف العامميف
بالقطاع االنشائي بفركعو في في غزة
المصدر  :الباحث

(م )2-4-التساؤل الثانى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في طرق تعزيز االونروا
وفعاليتيا فى مجال إعادة االعماربالنسبة لفئات العمرية لدى الميندسين العاممين بالقطاع

االنشائي بفروعو في في غزة.

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One-Way ANOVA
لدراسة الفركقات في أبعاد لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو بالنسبة لمفئات العمرية

التالية (أقؿ مف 25سنة ،أقؿ مف  35سنة ،أقؿ مف  45سنة 45،سنة فأكثر) ،كالنتائي المتعمقة
بيذه الفرضية مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ التالي:

201

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

مصدر

المجال

التباين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

بين

22.6

3

7.5

المربعات

المجموعات

دعم ومساندة المجتمع

المحمى لجيود االونروا فى

مجال إعادة االعمار

دعم ومساندة المجتمع الدولى

لجيود االونروا فى مجال
إعادة االعمار

داخل

326.3

64

5.1

قيمة F

المحسوبة

1.48

مستوى
الداللة

0.23

المجموعات
المجموع

348.9

67

بين

70.5

3

23.5

المجموعات
داخل

1.27
1183.4

64

0.29

18.5

المجموعات

تعزيز دور االونروا فى مجال
إعادة االعمار

المجموع

1253.9

67

بين

668.9

3

223.0

المجموعات
داخل

5504.0

64

86.0

2.59

0.06

المجموعات

طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا
فى مجال إعادة االعمار

المجموع

6172.9

67

بين

1374.8

3

458.3

المجموعات
داخل

11373.

64

المجموعات

4
12748.

67

المجموع

** دالة احصائيا عند 0.01

177.7

2.58

0.06

2

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )20-يكضح نتائي تحميؿ التبايف األحادم لكشؼ الفركؽ في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة
االعمارلمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو بالنسبة لمفئات العمرية
المصدر  :الباحث
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تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ بالنسبة لجميع مجاالت طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ

إعادة االعمارعدـ ك جكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية تعزل لمفئات العمرية (p-
 ،)value>0.05ك ىذا يدؿ عمى أف الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو باختبلؼ
اعمارىـ فاف ال اختبلفات تذكر في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار.

(م )3-4-التساؤل الثالث :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في طرق تعزيز االونروا
وفعاليتيا فى مجال إعادة االعمار بالنسبة لممؤىل العممي لدى الميندسين العاممين بالقطاع

االنشائي بفروعو في في غزة.

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One-Way ANOVA
لدراسة الفركقات في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمارلمميندسيف العامميف

بالقطاع االنشائي بفركعو بالنسبة لممؤىبلت العممية التالية (دبمكـ ،ماجستير ،دكتكراه،

بكالكريكس) ،كالنتائي المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
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مصدر

المجال

التباين
بين

دعم ومساندة المجتمع المحمى
لجيود االونروا فى مجال إعادة
االعمار

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

دعم ومساندة المجتمع الدولى

لجيود االونروا فى مجال إعادة

االعمار

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

تعزيز دور االونروا فى مجال
إعادة االعمار

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا
فى مجال إعادة االعمار

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

** دالة احصائيا عند 0.01

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

47.3

3

15.8

المربعات

301.7

64

348.9

67

69.5

3

23.2

1184.3

64

18.5

1253.9

67

158.2

3

المحسوبة

3.34

الداللة

*0.02

4.7

52.7

6014.7

64

6172.9

67

321.7

3

107.2

12426.5

64

194.2

12748.2

67

* دالة احصائيا عند 0.05

قيمة F

مستوى

1.25

0.56

0.30

0.64

94.0

0.55

0.65

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )21-يكضح نتائي تحميؿ التبايف األحادم لكشؼ الفركؽ في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار
لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو بالنسبة لممؤىؿ العممي في غزة
المصدر  :الباحث

 تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية (p-
 )value>0.05في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار التالية :دعـ
كمساندة المجتمع الدكلى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ،تعزيز دكر االكنركا فى

مجاؿ إعادة االعمار ،مقياس طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار
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بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي (دبمكـ ،ماجستير ،دكتكراة ،بكالكريكس) كىذا يعني أف
الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو الحاصميف عمى جميع المؤىبلت العممية

المذككرة لدييـ نفس درجات أبعاد المقياس المذككرة سالفا.

 بالنسبة لمجاؿ دعـ كمساندة المجتمع المحمى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ،فقد

لكحظ ك جكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي (f-

 ،)value=3.3, p-value<0.05ك تـ استعماؿ اختبار  LSDلكشؼ الفركؽ فقد تبيف

أف الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو ,الحاصميف عمى الدبمكـ لدييـ تكجيات ك
درجات لمجاؿ دعـ كمساندة المجتمع المحمى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار أقؿ

مف باقي الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو باختبلؼ درجاتيـ العممية ،ككانت
ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية ،في حيف لـ يبلحظ أم فركؽ أخرل ذات داللة بيف الفئات

االخرل.

االبعاد

دعم ومساندة المجتمع المحمى

لجيود االونروا فى مجال
إعادة االعمار

المؤىل

المتوسط

دبموم

8.33

بكالوريوس

10.44

ماجستير

12.00

دكتوراه

11.00

** دالة احصائيا عند 0.01

دبموم

* دالة احصائيا عند 0.05

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

*0.028

**0.003

0.062

0.064

0.621
0.455

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )22-يبيف نتائي اختبار  LSDلممقارنات البعدية لمتعرؼ إلى اتجاه الفركؽ كداللتيا في المجاؿ
بيف الفئات العمرية
المصدر  :الباحث
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(م )4-4-التساؤل الرابع :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في طرق تعزيز االونروا

وفعاليتيا فى مجال إعادة االعمار بالنسبة لمكان الدراسة لدى الميندسين العاممين بالقطاع

االنشائي بفروعو في في غزة.

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقميف لدراسة الفركقات في طرؽ
تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمارلمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو

المجال

داخل فمسطين

داخل وخارج فمسطين

ذكور (ن=)44

إناث (ن=)24

المتوسط
دعم ومساندة المجتمع المحمى
لجيود االونروا فى مجال إعادة

االنحراف
المعياري
2.67

10.41

المتوسط
10.58

قيمة

االنحراف

"ت"

مستوى

الداللة

المعياري
1.35

-0.30

0.766

االعمار

دعم ومساندة المجتمع الدولى

لجيود االونروا فى مجال إعادة

4.76

17.82

20.67

2.58

-2.72

**0.008

االعمار
تعزيز دور االونروا فى مجال

42.55

11.47

48.00

1.56

-2.31

*0.024

طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا فى

70.77

16.24

79.25

3.59

-2.52

*0.014

إعادة االعمار

مجال إعادة االعمار

** دالة احصائيا عند 0.01

* دالة احصائيا عند 0.05

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )23-يكضح نتائي اختبار "ت" لدراسة الفركؽ في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار بالنسبة لمكاف
الدراسة لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي في غزة
المصدر  :الباحث

بالنسبة لمكاف الدراسة (داخؿ فمسطيف فقط ،داخؿ ك خارج فمسطيف) ،كالنتائي المتعمقة بيذه
الفرضية مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
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 تبيف بالنسبة لمجاؿ (دعـ كمساندة المجتمع المحمي لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة

االعمار)عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية ( )p-value>0.05في درجات
ىذاالبعد بالنسبة لمكاف الدراسة كىذا يعني أف الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي الذيف

درسكا داخؿ فمسطيف فقط اك الذيف درسكا داخؿ ك خارج فمسطيف لدييـ نفس الدرجات ك

التكجيات فيما يتعمؽ بدعـ كمساندة المجتمع المحمى لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة
االعمار.

 بالنسبة لمجاؿ دعـ كمساندة المجتمع الدكلي لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ،تبيف
كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية ( )t-test=-2.7،p -value<0.01في درجات

المجاؿ بالنسبة لمكاف الدراسة ككانت الفركؽ لصالح الميندسيف الذيف درسكا داخؿ ك خارج

فمسطيف ،كىذا يعني أف الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو المذككريف (المتكسط
الحسابي=  )20.6لدييـ درجات ك تكجيات افضؿ في ىذا المجاؿ مف الميندسيف الذيف
درسكا داخؿ فمسطيف فقط (المتكسط= .)17.8

 بالنسبة لمجاؿ تعزيز دكر االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ،تبيف كجكد فركؽ جكىرية ذات
داللة احصائية في درجات المجاؿ ( )t-test=-2.3،p -value<0.05بالنسبة لمكاف
الدراسة ككانت الفركؽ لصالح الميندسيف الذيف درسكا داخؿ ك خارج فمسطيف ،كىذا يعني

أف الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو المذككريف (المتكسط الحسابي=  )48لدييـ

درجات كت كجيات افضؿ في ىذا المجاؿ مف الميندسيف الذيف درسكا داخؿ فمسطيف فقط
(المتكسط= .)42.5

 بالنسبة لمقياس طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار ،تبيف كجكد فركؽ

جكىرية ذات داللة احصائية في درجات المقياس ()t-test=-2.5،p -value<0.05

بالنسبة لمكاف الدراسة ككانت الفركؽ لصالح الميندسيف الذيف درسكا داخؿ ك خارج فمسطيف،

كىذا يعني أف الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو المذككريف (المتكسط الحسابي=
 )79.2لدييمدرجات ك تكجيات افضؿ في ىذا المقياس مف الميندسيف الذيف درسكا داخؿ

فمسطيف فقط (المتكسط= .)70.7
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90.0
79.3

80.0

70.8

70.0
60.0
48.0

50.0

42.5

40.0
20.7

30.0
17.8
10.4 10.6

20.0
10.0
0.0

طرق تعزيز االونروا
وفعاليتها فى مجال إعادة
االعمار

دعم ومساندة المجتمع
دعم ومساندة المجتمع
الدولى لجهود االونروا فى المحلى لجهود االونروا فى
مجال إعادة االعمار
مجال إعادة االعمار

تعزيز دور االونروا فى
مجال إعادة االعمار
داخل و خارج فلسطين

داخل فلسطين فقط

شكؿ(ـ )15-يكضح الفركؽ في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار بالنسبة لمكاف
الدراسة لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي في غزة
المصدر  :الباحث

(م )5-4-التساؤل الخامس :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في طرق تعزيز االونروا

وفعاليتيا فى مجال إعادة االعماربالنسبة لمتغير سنوات الخبرة العممية لدى الميندسين
العاممين بالقطاع االنشائي بفروعو في في غزة.

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One-Way ANOVA
لدراسة الفركقات في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار لمميندسيف العامميف

بالقطاع االنشائي بفركعو بالنسبة لسنكات الخبرة العممية ( 5 -0سنكات 10-5 ،سنكات-10 ،

 15سنة20 ،سنة فأكثر) ،كالنتائي المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ التالي :
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المجال

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

0.8

2

0.4

بين

دعم ومساندة المجتمع المحمى
لجيود االونروا فى مجال إعادة
االعمار

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

دعم ومساندة المجتمع الدولى

المجموعات

لجيود االونروا فى مجال إعادة

داخل

االعمار

المجموعات
المجموع
بين

تعزيز دور االونروا فى مجال

إعادة االعمار

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا
فى مجال إعادة االعمار

المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع

** دالة احصائيا عند 0.01

348.2

65

348.9

67

14.8

2

7.4

1239.0

65

19.1

1253.9

67

237.1

2

118.5

5935.9

65

91.3

6172.9

67

347.5

2

173.7

12400.7

65

190.8

12748.2

67

* دالة احصائيا عند 0.05

0.07

0.93

5.4

0.39

1.30

0.91

0.68

0.28

0.41

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )24-يكضح نتائي تحميؿ التبايف األحادم لكشؼ الفركؽ في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة
االعمارلمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو بالنسبة لمخبرة العممية في غزة
المصدر  :الباحث
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية (p-

 )value>0.05في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار التالية:دعـ كمساندة
المجتمع المحمي لجيكد االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ،دعـ كمساندة المجتمع الدكلى لجيكد
االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ،تعزيز دكر االكنركا فى مجاؿ إعادة االعمار ،مقياس طرؽ

تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار بالنسبة لمخبرة العممية كىذا يعني أف الميندسيف
العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو باختبلؼ خبراتيـ العمميةلدييـ نفس درجات أبعاد المقياس

المذككرة سالفا.

(م )6-4-التساؤل السادس :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في طرق تعزيز االونروا
وفعاليتيا فى مجال إعادة االعماربالنسبة لمكان العمل الحالي لدى الميندسين العاممين

بالقطاع االنشائي بفروعو في غزة.

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One-Way ANOVA
لدراسة الفركقات في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار لمميندسيف العامميف
بالقطاع االنشائي بفركعو بالنسبة لمكاف العمؿ الحالي (مكاتب أك مؤسسات إستشارية ،ك ازرة أك

مؤسسة حككمية ،مؤسسات دكلية ،مؤسسات أكاديمية) ،كالنتائي المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة

مف خبلؿ الجدكؿ التالي:
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة

المجال

مصدر

التباين
بين

دعم ومساندة المجتمع المحمى
لجيود االونروا فى مجال إعادة
االعمار

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

دعم ومساندة المجتمع الدولى

لجيود االونروا فى مجال إعادة

االعمار

المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع
بين

تعزيز دور االونروا فى مجال
إعادة االعمار

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

طرق تعزيز االونروا وفعاليتيا
فى مجال إعادة االعمار

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

** دالة احصائيا عند 0.01

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

4.5

1

4.5

المربعات

344.5

66

348.9

67

35.9

1

35.9

1217.9

66

18.5

1253.9

67

25.7

1

المحسوبة

0.85

الداللة

0.36

5.2

25.7

6147.3

66

6172.9

67

80.1

1

80.1

12668.1

66

191.9

12748.2

67

* دالة احصائيا عند 0.05

قيمة F

مستوى

1.95

0.28

0.17

0.60

93.1

0.42

0.52

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )25-يكضح نتائي تحميؿ التبايف األحادم لكشؼ الفركؽ في طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة
االعمارلمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو بالنسبة لمكاف العمؿ الحالي في غزة
المصدر  :الباحث

تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة احصائية (p-
 )value>0.05في ابعاد طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار بالنسبة لمكاف
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دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
العمؿ الحالي ،ىذا يعني أف الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو باختبلؼ مكاف العمؿ

الحالي لدييـ نفس درجات مقياس طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار.

(م )5-الممحق الخامس :قياس العالقة بين مستوى الوعى وتعزيز دور االونروا

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى الوعى و طبيعة التصرفات وبين طرق

تعزيز االونروا وفعاليتيا فى مجال إعادة االعمار لدى الميندسين العاممين بالقطاع االنشائي

بفروعو في محافظات غزة.

الختبار صحة ىذه الفرضية قاـ الباحث بايجاد معامؿ ارتباط بيرسكف (Pearson’s
دعم ومساندة

المجال

المجتمع المحمى
لجيود االونروا فى

مجال إعادة االعمار
مدى فاعمية خطط االعمار و التدخالت
لإلنعاش المبكر فى قطاع غزة
مدى فاعمية االونروا و المؤسسات الدولية
فى المشاركة فى إعادة االعمار
مدى فاعمية إدارة االزمات والخطط التى
تقوم بيا االونروا فى مجال إعادة االعمار

دعم ومساندة
المجتمع الدولى
لجيود االونروا

فى مجال إعادة
االعمار

تعزيز دور

االونروا فى
مجال إعادة
االعمار

طرق تعزيز
االونروا
وفعاليتيا فى
مجال إعادة
االعمار

0.198

**0.696

**0.866

**0.854

0.101

**0.740

**0.703

**0.738

*0.291

**0.560

**0.636

**0.666

مدى تأثير مشاركة المؤسسات االىمية
المجتمعية و القطاع الخاص فى مشاريع

إعادة االعمار

0.13705

**0.337

**0.485

**0.466

*0.289

**0.508

**0.422

**0.501

مدى فاعمية المشاريع االسكانية التى تقوم
بيا االونروا فى مجال إعادة االعمار و
تحقيقيا لرضا الناس
مستوى الوعى و طبيعة التصرفات

** دالة احصائيا عند 0.01

*0.250

**0.743

* دالة احصائيا عند 0.05

**0.792

**0.825

\\ غير دالة احصائيا

جدكؿ(ـ )26-يكضح معامبلت ارتباط بيرسكف لدراسة العبلقة بيف درجات مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات ك مقياس
طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار لمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في في غزة
المصدر  :الباحث

) CorrelationCoefficientلدراسة العبلقة بيف مجاالت مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات ك
212

دور االون ـروا فى إعادة اإلعمـ ـار فى ق ـ ـطاع غـ ـ ـزة
بيف طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمارلمميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي

بفركعو في في غزة ،كالنتائي المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خبلؿ الجدكؿ التالي:

 تبيف مف خبلؿ النتائي المكضحة في الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة طردية قكية ذات داللة
إحصائية بيف درجات مقياس مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات ك مقياس طرؽ تعزيز
االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار لدل الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي

بفركعو في في غزة ) ،(r = 0.83, p-value<0.01كىذا يدؿ عمى أنو كمما تـ زيادة في

درجات مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات ادل ذلؾ الى زيادة مباشرة في طرؽ تعزيز
االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار لدىالميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو

في قطاع غزة كالعكس صحيح.

 تبيف كجكد عبلقة طردية قكية ذات داللة إحصائية بيف مجاالت مقياس مستكل الكعى ك
طبيعة التصرفات كمجاالت طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار

جميعا) ،(p-value<0.01لدل الميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في غزة،
كىذا يدؿ عمى أنو كمما تـ زيادة في مجاالت مستكل الكعى ك طبيعة التصرفات ادل ذلؾ

الى زيادة مباشرة في مجاالت طرؽ تعزيز االكنركا كفعاليتيا فى مجاؿ إعادة االعمار

لدىالميندسيف العامميف بالقطاع االنشائي بفركعو في قطاع غزةكالعكس صحيح.

213

Islamic University
Graduate Studies
College of Engineering
Department of Architecture

UNRWA’S Role in Re-Construction in the Gaza Strip
Case Study (Housing Sector)
Preparation

Eng. Subhi Mohammed El-Namra
Supervision

A . Prof. Dr. Nader J.R. El-Namra
Associate Prof. of Arch Eng.

Prof. Dr. Farid Sobeh Al-Qeeq
Prof. of Arch.Eng.

Moharam 1436 H.-November 2014

This research is submitted to obtain a master degree from (IUG) in
Architecture Engineering

UNRWA’S Role in Re-Construction in the Gaza Strip
Case Study (Housing Sector)

Abstract
The Palestinian people have been suffered at their land from a successive
periods of occupation cascaded; comes one and followed by another;
recently; the final Occupation for the Palestinian lands is the Israeli
occupation; which still perched on the release of the Palestinian people; robs
their homes and their lands.
Gaza Strip has a large share of this suffering because the continuous military
wars from Israeli army that leaves a lot of suffering for the Palestinian
people and their lands.
hence; it was incumbent on the researcher to examine what the ways which
work to increase the steadfastness of the Palestinian people; and how to
mitigate this suffering.
This study discusses the reconstruction after the wars and disasters that
should followed in Palestine in general and in Gaza strip particular; and what
role of UNRWA that must to play it in the reconstruction especially in the
housing sector.
this has great important on the national and humanitarian level at the
present time; where the theoretical concepts for reconstruction was
presented and evaluated in order to get out an integrated strategy for
reconstruction in the Gaza Strip and activating the role of UNRWA in the field
of reconstruction.
This study was mainly based on the methodology on the descriptive
analytical method to gain access to these strategies; as were also evaluated
some of the Housing projects executed out by UNRWA in the reconstruction
process; as were also evaluated the plans that adopted by the UNRWA
especially after the recent war wars in 2008 and the War of 2012; and the
played role by UNRWA in reducing the suffering of Palestinian people after
the wars.(This study was wrote before the 2014 war ).
This study concluded to set of findings and recommendations; which
represented the ground to prepare a strategy for reconstruction in the field
of housing ;where it was to take advantage of past experiences and evaluate
these experiences; in order to avoid previous mistakes; Promotion of the
correct work and work on putting a special strategies that can through it
activating the role of UNRWA in the reconstruction field based on these
recommendations learned.
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The importance of Research:
this study discusses the reconstruction strategies after wars and disasters
that should be followed in the Gaza Strip, because the importance of these
kinds of study on the national and humanitarian level at the present time;
also the importance of the role of international organizations working on the
ground, especially UNRWA that considered as the largest of these
institutions and contemporary all the wars and military operations suffered
by the Palestinian people.
On this basis, this study is concerned developing a plan to activate the role
of UNRWA's from fast relief role sometimes to an integrated role in the early
recovery; and designed to make a positive impact sustained on the lives of
1.853 million Palestinians.
in addition what distinguish This study that the researcher is an architect
and participated in many of the shelters and housing and community
development projects that executed via UNRWA , which it makes especially
important to the research where the results and recommendations can be
oriented and guiding the reconstruction plans for the Gaza Strip.
The importance of this study stems from a lack of previous studies that
addressed this vital and important subject, which extends its effect not on
the local experience, but to extend its influence to become a local and
international experience in the reconstruction of the different regions that
suffering from wars and disaster.
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Research objectives:

1) Highlight on the executed plans from UNRWA in cases of early recovery
and reconstruction after the war and get to know the pros and cons.
2) Find out how much to meet the suitability of these projects and plans to
the needs of Gaza society, especially after the wars; and to know how much
these plans is suitable for to the Palestinian environment (natural and
urban), in addition to knowing how much these plans harmony that executed
via UNRWA with the policy set by the government institutions.
3) Access to plan appropriate standards fit with the UNRWA's role in the
relief and early recovery, especially in the field of housing under the urban
reality of the Gaza Strip.

Research Problem:
Can identify the research problem in important question:
Are the reconstruction plans and interventions of early recovery
achieved the minimum international standards in the field of the
housing sector that used in areas similar to the conditions of the
Gaza Strip.
The research problem can divided to a group of segmentation hypotheses
where the answers considered the desired results extracted from this study:
1) How much is the harmony and integration of these plans with each other
in reducing the suffering caused to the Gaza society; and how much these
plans can integrate and compatible with future development plans?
2) What is the role of international institutions must be do it, especially in
this critical phase of the history of the Palestinian people?
3) What is the role to be played by UNRWA in the field of Re-construction in
addition to the distinctive experience in the Gaza Strip in terms of
participation in the housing sector and some community development
projects?
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Research Methodology
Researcher depends in this study on the descriptive analytical method to
obtain the information and data and then analyze it and reach out to the
findings and recommendations.
The study depend in the descriptive method to mention wars over the Gaza
Strip in the modern era; and described the facts in each period; also the
study used The analytical method for the analysis of data and through the
relevant data and information gathered by various scientific means; and field
visits to various affected areas.
Then compare the plans and means that have been implemented in other
regions of the world, as well as the questionnaire, distributed and analyzed
to access to local standards are compatible with the environmental situation
and living for the Palestinian people.
Sources of information (information collection methods):










Infrastructure Department and e development camps (UNRWA).
Ministry of Public Works and Housing.
The Ministry of Local Government (Municipalities).
References, books and special studies related to the subject matter.
Field visits to projects implemented, which have been implemented to
conduct studies on the ground.
Meetings with different segments of the officials in various fields.
Internet information
Human rights organizations reports.
Preparation of questionnaires and evaluate the results.

The limits of spatial and Time period of study:


The research Concentrate on housing projects and plans that have been
implemented in the Gaza Strip by UNRWA (the limits of Spatial).



The study focused on projects and plans that have been implemented by
UNRWA after the last two wars on the Gaza Strip, (2008-2009) and the
War in (2012) (time limits).
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FOR RESEARCH
UNRWA's role in the Re-Construction of the
Gaza Strip
Case Study (housing sector)

Introduction General
Framework for
research

Ch. Four

Ch. Three

Ch. Two

Ch. One

UNRWA's
Role in
the ReConst.
system Housing
Sector.

Gaza
Strip wars and
Natural
Disasters

UNRWA
and its
Historical
Role in
the Gaza
Strip

Gaza
Strip.....
Character
-istics
and Data

Conclusion

Conclusion

Conclusion

Conclusion

Ch. Five

Procedures and Methodology
of the study

Ch. Six
Findings and Recommendations

6|Page

UNRWA’S Role in Re-Construction in the Gaza Strip
Case Study (Housing Sector)

Chapter one
Gaza Strip.....Characteristics and Data


The occupation of the Gaza Strip in 1967 after a war of aggression by the
Israeli army.



The international community recognizes and affirms that the Israeli forces
are occupying force and the Palestinian territories are occupied territory.



The Israeli Occupied forces have broken a lot of the international laws in
management of the occupied Palestinian territory; in addition in hard
dealing with the Palestinian civilian population.



The siege policy that implement by the Israeli occupation considered as a
form of collective punishment prohibited from the international law of the
protection of the civilian population in time of war policy.



Moreover; the Committee against Torture considered the policy of siege
and demolition homes that implemented from the Israeli occupation
forces constitute a violation of Prevention of Torture and cruel and
degrading treatment agreement, and cannot justify the use of this policy
by the Israeli occupation.
Conclusion

Israeli authorities prevent and still prevent the reconstruction
operations in the Gaza and still take the ongoing and gorge blockade
as main means in dealing with Gaza Strip which affected all kinds of
life of the civilian in Gaza.
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Chapter Two
UNRWA and its Historical Role in the Gaza Strip


Abandoned the vast majority of Palestinian refugees in 1948 and as a
result of 1948 war; the displacement of more than 750 thousand
Palestinians between the years 1947 to 1949, and remained around 150
thousand Palestinians only in areas that have become dated 15 May 1948
known as the State of Israel.



The Israeli forces continued displacement the Palestinians refugees from
territories occupied in 1967 and in a lot of regions and in different forms.



After more than six decades of displacement in 1948, still refugees
displaced from their homes and their property, and continue to seek
justice solution to their cause on the basis of international legitimacy and
human rights.



UNRWA (United Nations Agency for Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East) was created for the purpose of Palestinian
refugees and relief care and employment, still to this day do its job,
which it has been established.



UNRWA continues to provide various services (education, health services
and social affairs, infrastructure and the development of camps and
emergency) for the Palestinian community.

Conclusion
Services provided by UNRWA influenced negatively and positively by
the support provided by donor to UNRWA to carry out its duties
towards the Palestinian refugees.
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Chapter Three
Gaza Strip -wars and Natural Disasters



Gaza Strip has a special status in terms of the multiplicity of natural
disasters or those disasters of man-made as a direct result of the Israeli
occupation.



Causing the Israeli occupation of Palestinian land the main role in the lack
development and causing to stop the wheel of development in Gaza strip
; through the continuous wars carried that causing a lot of destruction at
various levels and in particular the Housing Sector.



UNRWA has to do a lot of relief work in the Gaza Strip because UNRWA is
the largest international organization of the Gaza Strip.



UNRWA worked on activating its relief especially in the Housing Sector
through process of extensive evaluation and comprehensive for each case
in addition; the extent of maturity and type of intervention must be
submitted to each case.



of several multiple projects and different in the fields of housing,
education, health and in some of the projects in the fields of culture and
the commercial sector.



UNRWA worked on the implementation of several multiple projects in
different fields like Housing, Education, Health; culture and the
commercial sector.

Conclusion
UNRWA worked to expand and activate its relief message to
accommodate the huge destruction of Palestinian refugees that
affected from the wars or natural disasters in different times
according to the support given to UNRWA from the Donors.
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Chapter Four
UNRWA's Role in the Re-Construction system
Housing Sector



Services provided by UNRWA and international institutions to the people
of the Gaza Strip influnced to periods of ebb and flow.



Often the main role of international institutions providing food, basic
materials, medicine and some special medical care after major wars or
natural disasters happened in Gaza Strip.



UNRWA's role was and still effective in terms of providing services, food
and pharmaceutical, educational and relief in Gaza Strip.



UNRWA extended its role to include the effectiveness in housing sector,
where UNRWA was providing tents; then develop to provide simple
concrete units; then providing maintenance for the camps; and nowadays
to work on some of the major housing projects in the most affected areas
such as the southern areas of the Gaza Strip.



UNRWA's role quickly recede gradually as a result of the weak financial
support from donors, as well as the result of a lack of cooperation from
the Israeli occupation authorities to provide the necessary construction
materials for reconstruction of the destruction areas across the Israeli
border crossings.
Conclusion

UNRWA's work in the Gaza Strip is mainly work in terms of providing
services and food and pharmaceutical material, educational and
relief, as well as housing Sector; but; this role is exposed to periods
of ebb and flow depending on the financial support to UNRWA, in
addition to Israeli controlling at border crossings; which controls on
providing all relief materials and construction required for
reconstruction process after the continuous wars and disasters.
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Chapter Five
Procedures and Methodology of the study
The questionnaire

The researcher prepared a questionnaire about the relationship
between the level of consciousness and the nature of the behaviors
and ways of enhancing the UNRWA in the field of reconstruction.
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Chapter Six
Findings and Recommendations
 Findings concerning hypotheses Researcher
 The first hypotheses
How much is the harmony and integration of these plans with each
other in reducing the suffering caused to the Gaza society; and how
much these plans can integrate and compatible with future
development plans?


These plans were and still need to continuously develop because almost
these plans affected by the financial support.



These plans must be activated and continuously developed ; in addition ;
working to provide the financial support to these plans even before the
war or natural disasters happened.



Plans should be ready for implementation on the ground to reduce the
negative effects of wars or natural disasters.
 The Second hypotheses

What is the role of international institutions must be do it, especially
in this critical phase of the history of the Palestinian people?


The role of international institutions in terms of humanitarian and relief
work is a relatively weak role compared to the suffering Palestinians in
Gaza Strip.



Must activate this role and work to develop and increase it to exceed the
existing role so far, further more; working to increase the financial and
moral support to the Palestinian people, especially after wars or natural
disasters.



Work to provide logistical support for the active institutions working on
the ground.



Work to raise awareness of what needs to be done to the affected people
;and quick action on the relief and reducing their suffering.
 The Third hypotheses
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What is the role to be played by UNRWA in the field of Reconstruction in addition to the distinctive experience in the Gaza
Strip in terms of participation in the housing sector and some
community development projects?


There is a distinct role implemented by UNRWA; this role must work to
develop and increase its effectiveness and to ensure its continuity and
increase it, and preventing reverse, weakness or reduced this role.



UNRWA is working on the distribution of relief materials and participation
with the governmental institutions on the ground after wars or natural
disasters.



UNRWA should work on the integration of its role with international
institutions and governmental organizations in the development of plans
and strategies that are working to deliver emergency aid to those who
deserve it.



Findings relating to the assessment UNRWA's work in the field
of rehabilitation and emergency relief in the Gaza Strip



There is a significant correlation between the effectiveness of the process
of assessment the damage implemented by UNRWA after each disaster
and the effectiveness of the relief effort.



There is a significant correlation between the neutrality of UNRWA's work
in the Palestinian territories and the effectiveness with the amount of
credibility in humanitarian work and relief.
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Recommendations


Recommendations relating to the work of UNRWA in the field of
emergency response and relief after disasters.



Work to improve the factors that affect the emergency preparedness and
response process.



To activate the community participation and awareness on UNRWA plans
and shelter sites more strongly than they are now.



Work on the continued development of the assessment the damage, and
develop in applying the application of modern software systems such as
GIS and satellite systems.



Work on planning of the perfect timetable for the process of emergency
relief and emergency response.



Increase emergency supplies of food and non-food items for distribution
during emergency periods.



Identify specific places to store food aid and in every region of Gaza Strip.
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Recommendations relating to the work of UNRWA in the field of
Re-construction.



Prepared the necessary schedules to use the best way of the funds
provided for the reconstruction process; in order to meet the housing
needs which has become urgent in light of the demolition of a large
residential homes .



Land conservation and encourage the rebuilding in the same areas that
have been demolished to strengthen the resistance of the people, in order
UNRWA not be obliged to create a new urban communities affecting
negatively on Urban and Regional Planning prepared before for the
planning of Gaza Strip.



Encourage vertical growth of the construction projects taking into
consideration the provision of appropriate services, spaces and green
areas, and to be suitable with the exact number of the affected people.



Storing Data and information in right way and shared with various
departments and relevant institutions that participate in the
reconstruction process.



Promote the participation of the private sector in addition; to work in
ensuring participation of largest number of private companies and
encourage companies to contribute at different stages of the
reconstruction process in order to push the Palestinian economy.



Take advantage of mistakes and previous projects implemented by
UNRWA, in order to correct the path and reach the reconstruction process
to a level that satisfies the Palestinian public and beneficiaries affected by
wars and disasters.



Continue to search for funding sources for reconstruction and get benefits
from the local and international respect of UNRWA.



Working in the continuous development of plans prepared for the process
of reconstruction and discussed objectively with decision-makers and
donors in order to be these plans effectively on the ground.
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