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مداخلة 
كتب صديقي كريس باتن، والذي كان يشغل منصبي هذا من 
قبلي، معبرا عن يأسه جتاه األحداث املأساوية التي حصلت في 
كانون األول 2008 وكانون الثاني 2009 متسائال: »أال زال 

هناك من يستطيع أن يضيء شمعة في الظالم«. 

إن الشعب في غزة ال يستحق أن يعيش – مجازيا وواقعيا – 
وال  ومثلك،  مثلي  أناس  أساسا  هم  البشر  بني  إن  الظالم.  في 
يعيشون  الذي  والنفسي  احلقيقي  والسجن  احلصار  يستحقون 
فيه والذي جاء نتيجة ألبشع صور الكراهية والتطرف والنزاع. 
إن الشعب، وخاصة األطفال، في غزة يستحقون نور العقالنية 
من  والتحرر  اخلوف  من  التحرر  يستحقون  إنهم  األمل؛  ونور 

احلرمان والتحرر من الكراهية. 

يستجيب  أن  الدولي  للمجتمع  مليا كيف ميكن  نفكر  وفيما 
انه يتوجب علينا أن نبقي ثالثة  اعتقد  املظلمة،  املأساة  لتلك 

أمور نصب أعيننا. 

أوال، يتوجب على نور العقل أن يشع على كافة اجلهود للوصول 
غزة  شعب  وانفصال  الفجوة  اتساع  إن  فلسطينية.  وحدة  إلى 
داخل  السياسية  واالنقسامات  الغربية  الضفة  في  الشعب  عن 
محاوالت  على  الشاحبة  بظاللها  تضفي  الفلسطيني  املجتمع 
احلياة  نوعية  لتحسني  الدولي  واملجتمع  الفلسطينية  السلطة 
لم  إذا  محدودة  منافع  أيضا  وستجلب جهودنا  للفلسطينيني. 

يتم حتقيق الوحدة الفلسطينية التي تسعى إلى السالم. 

إلى  املؤدي  الطريق  يضيء  أن  األمل  نور  على  يتوجب  ثانيا، 
السالم بني إسرائيل والفلسطينيني. وإذا ما تخيلنا بكل شغف أنه 
باإلمكان حتقيق اإلنعاش والتنمية واالزدهار والعدالة املستدامة 
في ظل احتالل ونزاع مستمر، سنكون بكل بساطة قد ارتكبنا 

أخطاء املاضي مرة أخرى. 

ثالثا، يجب أن ال ندع النور الذي يشع اليوم ويركز على مشاكل 
غزة أن يغطي على املشاكل التي حتدث في الضفة الغربية. إن 
الشعب في غزة يجب  إلى مساعدة  اليوم  نوليها  التي  األولوية 
بالشراكة  الفلسطينية  للسلطة  احلقيقية  االجنازات  تهدد  ال  أن 
مع املجتمع الدولي خالل األشهر الثمان عشر املاضية من حيث 
توفير األمن وازدهار أفضل ونوعية حياة أفضل للفلسطينيني في 

الضفة الغربية. 

الثاني  تشرين  في  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  زرت  عندما 
2007، كنت قد قطعت الوعد التالي: »إن املفوضية األوروبية 
لن تخذل شعب غزة«. وقد حافظت املفوضية األوروبية على 
لتوفير   2008 عام  أسست  التي  بيغاس  آلية  ولعبت  وعدها، 
الدعم إلى الشعب الفلسطيني بالشراكة مع السلطة الفلسطينية 

دورا مركزيا لتحقيق ذلك الوعد. 

نحو  لالحتياجات  السريع  التقييم  على  اعتمادنا  خالل  ومن 
املفوضية  تقترح  الفلسطينية،  للسلطة  التابع  املبكر  اإلنعاش 
آلية بيغاس خلدمة الشعب الفلسطيني  األوروبية اآلن أن تضع 
أجل  من  جديدة  أساليب  خالل  من  املانحة  اجلهات  وخدمة 
مواجهة التحديات اجلديدة التي نواجهها. متثل بيغاس شراكة 
متميزة ونادرة بني السلطة الفلسطينية واالحتاد األوروبي والدول 
األعضاء في االحتاد األوروبي. أود أن تتطور هذه الشراكة لتضم 
كافة الدول واملؤسسات التي تتشارك في هدف السالم واحلرية 

واألمن والعدالة لكافة أفراد الشعب الفلسطيني. 

وبهذه الطريقة لرمبا نستطيع إبقاء شعلة األمل مضيئة. 

بينيتا فيريرو-فالدنير، املفوض األوروبي للعالقات اخلارجية وسياسة اجلوار األوروبي.   
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تعتبر بيغاس آلية االحتاد األوروبي لدعم الشعب الفلسطيني عبر تنفيذ خطة اإلصالح والتنمية التابعة للسلطة الفلسطينية، 
وهي تتضمن: 

اخلزينة  إما عبر حساب  الفلسطينيني،  السكان  إلى  واملراقب بشكل جيد  الهادف  املالي  للدعم  مباشرة  تزويد  عملية   -1
املوحد التابع للسلطة الفلسطينية أو عبر دفعات مباشرة إلى الشركات واألفراد املعنيني واملؤهلني بكل شفافية بالتعاون 

واالتفاق مع السلطة الفلسطينية؛  
والتنمية  اإلصالح  خطة  عليه  نصت  كما  احلجم  كبيرة  إلى  متوسطة  مشاريع  تنفيذ  في  الفلسطينية  السلطة  مساعدة   -2

الفلسطينية، باإلضافة إلى توفير مساعدات فنية مهمة ورقابة واضحة لعمليات التعاقد والصرف.   
إن آلية بيغاس متاحة أمام كافة اجلهات املانحة، مبا يتضمن اجلهات من خارج االحتاد األوروبي واملنظمات الدولية. 

إن اجلهات املانحة التي تساهم عبر بيغاس تكون مساهمة في تخفيض كبير في تكاليف التعامالت بالنسبة للسلطة الفلسطينية، 
باإلضافة إلى املساهمة في تعزيز امللكية والشفافية والفعالية مبا يتماشى مع تعهدات والتزامات إعالن باريس. 

1-1 خلفية 
باريس  ملؤمتر  وكاستجابة   ،2008 عام  من  شباط  شهر  في 
للمانحني وخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية التابعة للسلطة 
الفلسطينية 2008-2010، أطلقت املفوض األوروبي فيريرو-
على  بنيت  التي  األوروبي  لالحتاد  التابعة  بيغاس  آلية  فالدنير 
اخلبرة التي تراكمت جراء التعامل مع اآللية الدولية املؤقتة وتوفر 
آلية بيغاس أداة للمفوضية األوروبية واجلهات املانحة املشاركة 
لتسيير املساعدات املالية مباشرة باجتاه دعم تنفيذ خطة اإلصالح 
والتنمية الفلسطينية. واستمرت في تنفيذ برامج اآللية الدولية 
املدنية  اخلدمة  موظفي  ورواتب  مخصصات  لصرف  املؤقتة 
املخصصات  ودفع  غزة  محطة  إلى  الوقود  وتوفير  واملتقاعدين، 
الديون  ودفع  املعوزة،  الفلسطينية  العائالت  إلى  االجتماعية 
املتراكمة على السلطة الفلسطينية إلى القطاع اخلاص. باإلضافة 
لهذه البرامج، وفرت آلية بيغاس أداة إلعادة إطالق برنامج شامل 
املنصوص  األربعة  القطاعات  يغطي  مبا  التنموية،  للمساعدات 

عليها في خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية. 

)بتاريخ  بيغاس  آلية  صرفت   ،2008 شباط  من  األول  ومنذ 
كدعم  يورو  مليون   409,2 مبلغ   )2009 الثاني  كانون   31
مالي مباشر. وقد استطاعت أيضا جتميع مبلغ يزيد عن 131 
مليون يورو كتمويل من 14 دولة من الدول األعضاء في االحتاد 
األوروبي، وقد صرف نسبة 78% من هذا املبلغ في نفس العام. 
وبذلك استطاعت توفير إجمالي التزامات متويل بقيمة تزيد عن 
551 مليون يورو من االحتاد األوروبي وجهات مانحة أخرى. 

1- تعريف ماهية آلية بيغاس

برامج  كافة  من  الغربية  والضفة  غزة  في  السكان  ويستفيد 
بيغاس. 

تعمل بيغاس بتنسيق وتعاون وثيق مع آليات توزيع املساعدات 
األخرى )األونروا، التحويالت إلى حساب اخلزينة املوحد التابع 
البنك  ائتمان  صندوق  إلى  مساهمات  الفلسطينية،  للسلطة 
بتوجيه  ترغب  التي  املانحة  اجلهات  إلى  توفر  فهي  الدولي(. 
مساعداتها إلى السلطة الفلسطينية مستوى عال من الشفافية 

والرقابة اخلارجية وإعداد التقارير عنها. 

االحتاد  يستخدم  خاللها  من  التي  الطريقة  الورقة  هذه  تصف 
األوروبي آلية بيغاس لتوفير الدعم إلى السكان الفلسطينيني في 
الضفة الغربية وغزة، باإلضافة إلى األساليب التي من خاللها يتم 
استخدام آلية بيغاس لتوفير الدعم احليوي بشكل فوري وخالل 
وتخفيف  االقتصاد  حتفيز  إلى  باإلضافة  املبكر،  اإلنعاش  فترة 
نقاط  بشكل  أيضا  الورقة  وتذكر  املساعدات.  على  االعتماد 
للمساعدة  بيغاس  آلية  التي ميكن من خاللها استخدام  الطرق 

في إعادة بناء غزة عبر االستثمار في البنية التحتية واملعدات. 

باإلضافة إلى وصف البرامج التي سيتم تنفيذها، ستوضح الورقة 
أنظمة الدفع أو الصرف والرقابة والتدقيق املالي الذي سيضمن 
الشفافية واملصداقية والثبات التي تعتبر أمور ضرورية للسلطة 

الفلسطينية واجلهات املانحة. 
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أثر  التي سيكون لها  النشاطات  اللحظات األولى على  آلية بيغاس في  الفلسطينية تركيز  ينوي االحتاد األوروبي والسلطة 
مباشر وفوري على معيشة السكان في غزة وعلى قدرات السلطة الفلسطينية في االستمرار بتوفير اخلدمات األساسية العامة 
إلى السكان هناك. ولذلك، سيعمالن في البداية على تعزيز وتوسيع برامج بيغاس القائمة في إطار خطة اإلصالح والتنمية 

الفلسطينية في سبيل التعامل مع االحتياجات األكثر إحلاحا. 

بيغاس من أجل الدعم املالي املباشر          1-2

2-1-1 دعم اخلدمات العامة األساسية 
تعمل آلية بيغاس كل شهر على ضمان توفير وتلبية حوالي %30 
من إجمالي احتياجات الكهرباء في قطاع غزة عبر توفير الديزل 
الصناعي إلى محطة غزة للطاقة. فمن خالل جذب التمويل من 
أملانيا وبلجيكا وايرلندا واالحتاد األوروبي، وفرت آلية بيغاس ما 
االثني  الوقود كل شهر خالل األشهر  لتر من  معدله 8 ماليني 
عشر املاضية حيث استفاد سكان غزة من ذلك وقد كلف ذلك 

حوالي 97 مليون يورو. 

فمن خالل آلية بيغاس، نلتزم بضمان توفير إمدادات مستمرة 
للوقود لتوليد الكهرباء للشعب في غزة خالل عام 2009 
وبداية عام 2010. نرحب بجميع اجلهات املانحة للمشاركة 
االحتياجات  متويل  )تقديرات   2009 العام  في  البرنامج  في 

مذكور في ملحق 1-أ( . 

2-1-2 العائالت الفلسطينية املعوزة 
مع  كامل  تعاون  خالل  من  أشهر  ثالثة  كل  بيغاس  آلية  تقوم 
يورو   200 بقيمة  دفعات  بصرف  االجتماعية  الشؤون  وزارة 
 24,000 منها  وعوزا،  فقرا  األشد  الفلسطينية  العائالت  إلى 
)ما يزيد عن 50% من املجموع وميثلون أكثر من 150,000 
شخص( من سكان غزة. وفي العام املاضي، مت توفير ما يقرب 
من 16,7 مليون يورو لصالح مخصصات العائالت الفلسطينية 
لتمويل  بيغاس  آلية  ايطاليا  استخدمت  غزة.  قطاع  في  املعوزة 
بتمويل  وستقوم   ،2008 األول  كانون  في  منتظمة  دفعات 
البائس  الوضع  إلى  بالنظر   .2009 آذار  في  املنتظمة  الدفعات 
السلطة  مع  األوروبية  املفوضية  اتفقت  غزة،  في  للسكان 
 .2009 آذار  في  إضافية  نقدية  دفعات  لتمويل  الفلسطينية 
تساهم النمسا أيضا في هذا البرنامج. يتم صرف املخصصات 
من آلية بيغاس بدون النظر إلى أية اعتبارات سياسية. وتتمتع 
املفوضية األوروبية بأنظمة قائمة قوية تضمن وصول األموال إلى 

القطاعات املستهدفة. 

2- تعزيز برامج بيغاس القائمة لدعم شعب غزة

قيود  على  للتغلب  نشط  بشكل  األوروبية  املفوضية  تعمل 
حتويل السيولة النقدية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وتقوم 
بالتخطيط لدفعات في غزة )والضفة الغربية( في شهر حزيران، 
وأيلول وكانون األول 2009، باإلضافة إلى الدفعات اإلضافية 

املخطط لها. 

تعمل املفوضية األوروبية مع وزارة الشؤون االجتماعية لتقييم 
ودراسة حالة األسر التي لم تستفد في السابق من خطة العائالت 
الفلسطينية األكثر عوزا، حيث هناك احتمال أن هذه العائالت 
املخصصات.  من  لالستفادة  مؤهلة  النزاع  بعد  اآلن  أصبحت 
سيتم إقامة احتياطي مالي للسماح بدفعات إضافية إلى هؤالء 

املستفيدين. 

آلية بيغاس، نلتزم بضمان االستمرار في توفير  فمن خالل 
غزة  من شعب  فقرا  األكثر  إلى  وثابتة  منتظمة  مخصصات 
في العام 2009 وبداية عام 2010. نرحب بجميع اجلهات 
املانحة للمشاركة في هذا البرنامج في العام 2009 )تقديرات 

متويل االحتياجات مذكور في ملحق 1-ب( . 
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2-1-3 موظفو اخلدمة املدنية واملتقاعدين 
السلطة  موظفي  رواتب  دفع  في  شهر  كل  بيغاس  آلية  تساهم 
الفلسطينية واملتقاعدين في غزة والضفة الغربية. وخالل العام 
املاضي، وصل معدل املساهمة الشهرية إلى 21,25 مليون يورو 
ومتقاعد،  العام  القطاع  في  موظف   78,000 حوالي  لصالح 
من ضمنهم 28,500 موظف ومتقاعد يعيشون في غزة. لقد 
جذبت بيغاس متويل من فنلندا وهنغاريا وايرلندا ولوكسمبورغ 
ومالطا وهولندا وسلوفينيا واسبانيا والسويد واململكة املتحدة. 
مساهمات بيغاس في هذا اإلطار ال تتم على أساس سياسي. 
وصول  تضمن  قوية  قائمة  بأنظمة  األوروبية  املفوضية  تتمتع 

األموال إلى القطاعات املستهدفة. 

تواجه السلطة الفلسطينية مصاعب في توفير دفعات الرواتب 
بالتزاماتها  اإليفاء  أجل  من  إضافية  كبيرة  موارد  إلى  وحتتاج 
للسلطة  اخلارجية  املالية  املتطلبات  إلى  بالنظر  موظفيها.  أمام 
الفلسطينية، ستواصل آلية بيغاس بايالء أولوية عالية للمساهمة 
املتقاعدين في غزة والضفة  الرواتب ومخصصات  نحو دفعات 

الغربية خالل العام. 

رواتب موظفي  دفع  يتم  بأن  نلتزم  بيغاس،  آلية  فمن خالل 
اخلدمة املدنية لكي يوفروا خدمات عامة حيوية ومنتظمة إلى 
الشعب في غزة. نرحب بجميع اجلهات املانحة للمشاركة في 
االحتياجات  متويل  )تقديرات   2009 العام  في  البرنامج  هذا 

مذكور في ملحق 1-ج(

2-1-4 الديون املتراكمة
يورو  بتوفير حوالي 24,3 مليون  األوروبي واسبانيا  االحتاد  قام 
إلى السلطة الفلسطينية أثناء العام املاضي لكي تقوم بتسديد 
منها  الفلسطينية،  التجارية  املشاريع  لصالح  املتراكمة  الديون 
مبلغ 10,5 مليون يورو ذهبت إلى مستفيدين في غزة. حاليا، 
املتراكمة  الديون  هذه  تغطية  من  الفلسطينية  السلطة  متكنت 
بشكل شبه كامل. وفي حال بدأت الديون بالتراكم مرة أخرى، 

ميكن إعادة إطالق هذا البرنامج.   

خالل األشهر االثنا عشر املاضية أي في الفترة من شهر شباط 2008 إلى شهر كانون الثاني 2009، وصل إجمالي الدفعات 
لصالح برامج الدعم املالي املباشر إلى غزة 218 مليون يورو، حيث دفعت آلية بيغاس أكثر من 50% من هذه الدفعات. 
بالرغم من احلصار، شكلت آلية بيغاس مصدر فعال للخدمات العامة األساسية وتدفق السيولة النقدية احليوية بالنسبة إلى 

غزة. 
في العام 2009، سيستمر االحتاد األوروبي، وإذا ما أرادت جهات مانحة أخرى االنضمام، في العمل نحو تعزيز هذه البرامج 

ملصلحة السكان في غزة. أنظر ملحق 1 حول تفاصيل التمويل الضروري لذلك.
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تفيد  التي  األخرى  بيغاس  عمليات    2-2
سكان غزة وتدعم الالجئني هناك  

2-2-1 عمليات بيغاس األخرى 
باإلضافة إلى برامج بيغاس للدعم املالي املباشر، تستخدم املفوضية 
األوروبية آلية بيغاس لتوفير الدعم إلى 22 من أصل 29 برنامج 
األربعة  القطاعات  إطار  في  الفلسطينية  السلطة  بتنفيذه  تقوم 
كافة  تصميم  مت  الفلسطينية.  والتنمية  اإلصالح  خلطة  التابعة 
آخذين  أمكن  الغربية حيثما  والضفة  غزة  لتفيد  بيغاس  برامج 

بعني االعتبار القيود على حرية الوصول إلى قطاع غزة. 
في قطاع احلكم، تدعم برامج بيغاس سيادة القانون وإدارة   •
احلكومية  املؤسسات  إلى  الفني  والدعم  العام  التمويل 

املركزية؛ 
والتدريب  التعليم  بيغاس  تدعم  االجتماعي،  القطاع  في   •
بشكل  وهادف  موحد  اجتماعية  حماية  نظام  وتطوير 

واضح؛
برامج  بيغاس  تنفذ  اخلاص،  والقطاع  االقتصاد  قطاع  في   •
دعم رئيسية للمشاريع الصغيرة ومتوسطة احلجم ولصالح 

االستثمار في البنية التحتية للتجارة واخلدمات؛ 
بيغاس  تدعم  العامة،  التحتية  البنية  تطوير  قطاع  في   •
استثمارات رئيسية في الكهرباء واملياه وإدارة مياه الصرف 

الصحي وإدارة النفايات الصلبة. 

وعندما تسمح الظروف بحرية الوصول والعبور، ستدعم هذه 
البرامج الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. 

يتوفر لدى املفوضية األوروبية متويل جيد لالستثمار في املطار 
واالستثمار في محطة شمالي غزة ملعاجلة املياه العادمة في بيت 
مستعد  األوروبي  االحتاد  لكن  حاليا  معلقان  املشروعان  الهيا. 
للبدء في املشروعني مرة أخرى بالتعاون مع املجتمع الدولي حاملا 

تسنح الظروف بحرية العبور والوصول إلى القطاع. 

2-2 الالجئون 
تعتبر وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
في الشرق األدنى )األونروا( من الشركاء الرئيسيني للمفوضية 
بتوفير  األوروبي  االحتاد  قام   ،1971 العام  فمنذ  األوروبية. 
في  الفلسطينيني  الالجئني  إلى  وتنموية  إنسانية  مساعدات 
العام  ومنذ  ولبنان وسوريا.  واألردن  وقطاع غزة  الغربية  الضفة 
2004، ساهم االحتاد األوروبي بأكثر من 100 مليون يورو كل 
عام إلى عمليات االونروا. ميثل هذا الدعم املالي، باإلضافة إلى 
املساهمات من قبل الدول األعضاء في االحتاد األوروبي، أكثر 

من نصف إجمالي موازنة األونروا الضرورية لالستمرار في تلبية 
احتياجات 4,6 مليون الجئ. 

مليون نسمة( هم  أرباع سكان غزة )1,4  يزيد عن ثالثة  ما 
من  غزة %22,42  الجئو  ميثل  املسجلني، حيث  الالجئني  من 
إجمالي الجئي فلسطني املسجلني لدى االونروا. ومن مجموع 
من  خاص  تركيز  هناك  اخلمسة،  االونروا  عمليات  مجاالت 
الالجئني،  الفقر في صفوف  يتعلق تخفيف  فيما  االونروا  قبل 
خاصة في غزة. تقوم االونروا بتنفيذ برنامج محدد في إطار هذا 
الهدف، املمول بشكل كبير من االحتاد األوروبي، لتوفير الغذاء 
واملساعدات النقدية إلى ما يقرب من 255,404 الجئ معوز 

في جميع املجاالت اخلمسة. 

إلى  طارئة  مساعدات  بتوفير  االونروا  تقوم  ذلك،  إلى  إضافة 
نتائج  )مثل  األزمات  بروز  عند  احتياجا  األكثر  الالجئني 
وتبعات االنتفاضة منذ عام 2000، النزاع اإلسرائيلي-اللبناني 
في العام 2006، واألزمة األخيرة في قطاع غزة في أواخر عام 
الطارئة  العمليات  هذه  تتألف   .)2009 عام  وبداية   2008
املالجئ  وتوفير  الغذائية  املساعدات  توفير  من  رئيسي  بشكل 
وخلق فرص العمل املؤقتة. وتعتبر املديرية العامة للمساعدات 
الداعمة  اجلهات  إحدى  األوروبية  للمفوضية  التابعة  اإلنسانية 

الرئيسية لهذه التدخالت اإلنسانية. 

وهناك مشاريع خاصة تستهدف خطة شبكة احلماية االجتماعية 
أو  غزة  مخيم  تأهيل  وإعادة  الصحي  والصرف  لالونروا  التابعة 
دعم إلى قطاع محدد مثل التعليم أو املياه العادمة أو اإلصالح 
املؤسساتي لألونروا التي تأتي لتستكمل الدعم املذكور أعاله 

وهي ممولة بشكل رئيسي من قبل االحتاد األوروبي. 

 ،2009 للعام  االجتماعية  احلماية  شبكة  بخطة  يتعلق  وفيما 
قامت املفوضية األوروبية بجمع 18 مليون يورو من مرفق الغذاء 
التمويل  من  ثانية  دورة  إلى  اآلن  وتسعى  بها،  اخلاص  العاملي 
خالل الربيع القادم مما يرفع إجمالي القيمة إلى 40 مليون يورو 

التي ستفيد بشكل أساسي الالجئني في غزة. 
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3-1 دفع فواتير الكهرباء 
بسبب  غزة  في  حصل  الذي  االقتصادي  التدمير  إلى  بالنظر 
احلصار املشدد الذي استمر منذ متوز 2007 والنزاع األخير، ال 
تستطيع معظم األسر واألعمال التجارية في غزة أن تدفع فواتير 
الكهرباء. وتقوم السلطة الفلسطينية بدفع تكلفة هذه الفواتير 
غير املدفوعة على شكل خصميات شهرية من عائدات اجلمارك 
والتخليص اآلتية من السلطات اإلسرائيلية. إن هذه اخلصميات 
مما  الفلسطينية  بالسلطة  اخلاص  املالي  الوضع  أعباء  من  تزيد 
العامة  توفير اخلدمات  السلطة على  إلى تقليص قدرات  يؤدي 
األساسية إلى الشعب في غزة والضفة الغربية. فهي تفرض عبئا 
الغربية  الضفة  في  الضرائب  دافع  على  مباشر  غير  ثقيال  ماليا 

للتعويض عن آثار احلصار والنزاع في غزة. 

غزة  شركة  إلى  مباشرة  لصرف  جديد  برنامج  بيغاس  ستقيم 
الكهرباء  تكلفة  قيمة  شهري  أساس  على  الكهرباء  لتوزيع 

املستوردة من خارج غزة وتباع إلى املستهلكني في غزة. 

البرنامج  لهذا  أموالها  املشاركة بتجميع  املانحة  ستقوم اجلهات 
للسلطة  التابع  املوحد  اخلزينة  حلساب  تابع  فرعي  حساب  في 
غزة  شركة  تتسلمها  إيصاالت  أساس  وعلى  الفلسطينية. 
املصادقة  يتم  أن  وبعد  الكهرباء  موزعي  من  الكهرباء  لتوزيع 
على اإليصاالت من قبل مدققي بيغاس، يتم إصدار التفويض 
غزة  شركة  إلى  الفرعي  احلساب  من  املطلوبة  الكمية  بتحويل 
تدقيق الحقة  بعملية  بيغاس  مدققو  سيقوم  الكهرباء.  لتوزيع 

عندما تقوم شركة غزة بتسوية اإليصاالت. 

وخالل هذه العملية، ستقوم شركة غزة لتوزيع الكهرباء بتوزيع 
في  املستهلكني  على  معينة  أساس نسب  على  املوازية  الكمية 
الكهرباء  فواتير  على  تضاف  تسليف  مذكرة  خالل  من  غزة 

اخلاصة باملستهلكني. 

3- برامج بيغاس اجلديدة املصممة لتوفير إغاثة فورية
إلى شعب غزة

أن  ميكنها  برامج جديدة  بإقامة  الفلسطينية  والسلطة  األوروبي  االحتاد  يرغب  القائمة،  بيغاس  برامج  تعزيز  إلى  باإلضافة 
تساهم بشكل سريع في تأمني االحتياجات الطارئة للعائالت املتضررة بسبب النزاع. 

إن أنظمة الرقابة والتأكد وفرز املستفيدين التي تنطبق على برامج بيغاس القائمة ستنطبق أيضا على كافة البرامج اجلديدة 
)أنظر ملحق رقم 4(.        

سيستمر البرنامج ملدة تسعة أشهر وبعدها سيتم إنهاء تدريجي 
ملساهمات على مدار فترة تصل إلى تسعة أشهر. خالل مرحلة 
اإلنهاء التدريجي ملساهمات بيغاس، ستقوم شركة غزة لتوزيع 
الكهرباء بإرسال فواتير إلى املستهلكني لقاء النسبة املتزايدة من 

كمية الكهرباء املستخدمة فعليا. 

وثيق  بشكل  األوروبية  املفوضية  ستعمل  ذلك،  مع  وبالتوازي 
مع وزارة املالية ومع سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية 
وجهات مانحة معنية أخرى على رسم خطة عمل على املدى 
املتوسط لتحسني األداء في مجال جمع إيرادات فواتير الكهرباء 

حينما تسمح الظروف االقتصادية في غزة بذلك. 

البرنامج في  املانحة للمشاركة في هذا  نرحب بجميع اجلهات 
العام 2009 )تقديرات متويل االحتياجات مذكور في ملحق 

1-د(

3-2 التحويالت الطبية 
النزاع  بجراح خطيرة خالل  الذين أصيبوا  املرضى  نقل  توجب 
في غزة إلى العالج في مستشفيات متخصصة في دول املنطقة 

وفي الضفة الغربية. 

املانحة  اجلهات  ستقوم  عالجهم،  تكاليف  تغطية  سبيل  وفي 
املشاركة في برنامج بيغاس لهذا الغرض بإيداع أموال في حساب 

فرعي تابع حلساب اخلزينة املوحد التابع للسلطة الفلسطينية. 
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ستقوم السلطات الوطنية أو املستشفيات املعنية بتقدمي فواتير 
العالج والوثائق الداعمة األخرى إلى وزارة الصحة الفلسطينية. 
معايير  برسم  الفلسطينية  والسلطة  األوروبية  املفوضية  ستقوم 
األهلية بشكل مشترك في إطار هذا البرنامج. وزارة الصحة التي 
تقوم مبراجعة شروط األهلية في إطار البرنامج ستوفر إلى مدققي 
مدققو  سيقوم  األخرى.  الداعمة  والوثائق  اإليصاالت  بيغاس 
بيغاس بالتصديق على أهلية اإليصاالت في إطار املعايير املقرة 

للبرنامج وتصدر تقارير دورية حول مجموعات اإليصاالت. 

التفويض  منح  سيتم  تسلمها،  يتم  التي  التقارير  أساس  وعلى 
إلى السلطة الفلسطينية بتحويل من احلساب الفرعي الذي أقيم 
لهذا الهدف إلى السلطات الوطنية املعنية أو املستشفى املعني 

قيمة تعادل النفقات املقرة واملصادق عليها. 

من ناحية تكاليف حتويل املرضى من غزة إلى املستشفيات في 
الضفة الغربية )مبا يتضمن القدس(، سيتم منح التفويض إلى 
السلطة الفلسطينية بتسوية احلسابات مباشرة مع املستشفيات 

املشاركة من احلساب الفرعي. 

ميكن توسيع هذا البرنامج إلى املرضى الفقراء الذين يعانون من 
ظروف صحية خطيرة ومكلفة. 

البرنامج في  املانحة للمشاركة في هذا  نرحب بجميع اجلهات 
العام 2009 )تقديرات متويل االحتياجات مذكور في ملحق 

1-ه(

3-3 الرعاية واالهتمام باألطفال         
يشكل األطفال نصف عدد السكان في غزة وقد تضرروا بشكل 

كبير بسبب النزاع. 

وتضررت  غزة  شمالي  في  مدارس  لسبعة  كامل  تدمير  حصل 
157 مدرسة أساسية. أغلقت املدارس في الفترة بني 27 كانون 
األول و24 كانون الثاني مما أدى إلى فقدان حوالي  540,000 
من  االستفادة  فرصة  اجلامعات  إلى  األطفال  رياض  من  طالب 

البرامج التعليمية اخلاصة بهم. 

اليونيسيف  من  مشتركة  قيادة  حتت  التعليم  مجموعة  وقامت 
وحتالف إنقاذ الطفل بتنسيق عمليات تقييم سريعة لالحتياجات 
املناشدة  إلى  طارئ  مشروع   17 تضم  شاملة  قائمة  وقدمت 
دوالر  مليون   46 إلى  وصلت  إجمالية  بقيمة  لغزة  الطارئة 
إلى املدارس  العودة  أمريكي. وتتضمن هذه املشاريع حمالت 
وإصالحات على نطاق مصغر وتوفير مساحات مؤقتة للتعليم 
وأثاث، باإلضافة إلى معدات التدريس والتعلم، ودعم نفسي-

للنشاطات  ومرافق  ومعدات  واملربني،  املتعلمني  إلى  اجتماعي 

قطاع  في  املوظفني  قدرات  وبناء  دعم  إلى  باإلضافة  الترفيهية، 
التعليم على كافة املستويات. 

باإلضافة إلى ذلك، يشكل غياب األمن الغذائي لألطفال إحدى 
اكتشاف مجموعة تضم 8,650 طفل  وقد مت  القلق،  مكامن 
األزمة. ويتوقع  قبل  ما  يعانون من حاالت سوء تغذية خطيرة 
التغذية  مشاريع  توسيع  الضروري  ومن  الرقم،  هذا  يرتفع  أن 
في املدارس ودعم الهيكليات الصحية احمللية لكي تتمكن من 

التعامل مع حاالت سوء التغذية احلادة. 

ملنع  يهدف  الطفل  حماية  نحو  استجابة  مشروع  أيضا  وهناك 
تعريض األطفال إلى عنف إضافي، وضمان وجود آليات وخدمات 
للتعامل مع هذا العنف، باإلضافة إلى رفع وتيرة املعرفة والوعي 
ستتضمن  احلرب.  مخلفات  من  املتفجرة  املواد  موضوع  حول 
النشاطات توفير احلماية االجتماعية وبرامج الوصول والتفاعل 
في  املشاركة  األطراف  ودعم  جتمعهم  أماكن  في  األطفال  مع 

توفير احلماية إلى الطفل وتوفير مناطق آمنة للعب. 

توفر املناشدة الطارئة لغزة العناصر التي ستشكل األساس لتطوير 
استجابة شاملة لألطفال في غزة في إطار خطة اإلصالح والتنمية 
الفلسطينية. سيساعد الدعم عبر آلية بيغاس في حتريك وإيجاد 
تهدف  التي  البرامج  البرامج، خاصة  تلك  إلى  األموال  وتسيير 

إلى تقوية الهيكليات التعليمية والصحية الفلسطينية. 

باإلضافة إلى ذلك، ستقوم بيغاس بتنظيم عملية صرف دفعات 
أجل  من  وأيلول  حزيران  في  يورو   200 بقيمة  إضافية  نقدية 
مساعدة العائالت الفلسطينية األكثر عوزا في غزة )أنظر قسم 
)الغذاء،  املتكررة  النفقات  تغطية  أجل  من  أعاله(   2-1-2

الصحة، املعدات، نفقات املدارس، الخ(.         

البرنامج في  املانحة للمشاركة في هذا  نرحب بجميع اجلهات 
العام 2009 )تقديرات متويل االحتياجات مذكور في ملحق 

1-و(
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اإلغاثة  الفترة بني  لتغطية  بيغاس اجلديدة املصممة  برامج   -4
الفورية واإلنعاش وإعادة البناء

4-1 بيغاس من أجل مشاريع جتارية صغيرة 
ومتوسطة احلجم 

احملال  مثل  الصغيرة،  التجارية  املشاريع  على  كبير  ضرر  حلق 
فيما  الصغيرة  الزراعية  واجلمعيات  العمل  وورشات  التجارية 
حصل تدمير كامل لعدد كبير من املشاريع الصغيرة ومتوسطة 
احلجم. ميكن لهذا النوع من املشاريع أن يلعب دورا حيويا في 
التخفيف الفوري العتماد سكان غزة على املساعدات وإرساء 
ال  لكن  التجارية.  النشاطات  استعادة  نحو  األولى  اخلطوات 
يتوقع من هذه املشاريع أن تتمتع مبكانة تسمح لها باحلصول 
على قروض على شكل قروض بنكية اعتيادية أو قروض صغيرة 

احلجم. 

لتطوير  األوروبية  املفوضية  مع  الفلسطينية  السلطة  تتعاون 
برنامج يتم من خالله التعويض عن األضرار التي حلقت باملباني 
ملرة  منحة  شكل  على  الكبيرة  واملعدات  واحملاصيل  واألراضي 
باملشاريع  حلقت  التي  االقتصادية  للخسائر  ميكن  واحدة. 
التجارية التي لم تتأثر بشكل مباشر من النزاع والتي تضررت 
بفعل احلصار وتأثرت بالنزاع بشكل غير مباشر أن تكون مؤهلة 

أيضا للتعويض في مرحلة الحقة. 

ستقوم املفوضية األوروبية وجهات مانحة مشاركة أخرى بإقامة 
حساب  إطار  في  الفلسطينية  السلطة  عليه  تشرف  صندوق 
عن  التجارية  املشاريع  تعويض  أجل  من  للفائدة  مدر  فرعي 

األضرار التي حلقت بها خالل النزاع. 

للمشاريع  بيانات  قاعدة  بإنشاء  الفلسطينية  السلطة  تقوم 
توفر  للضرر.  املالية  والقيمة  النزاع  من  تضررت  التي  التجارية 
املفوضية األوروبية مساعدات فنية متخصصة لهذا العمل، مبا 
يتضمن التأكد من البيانات على أساس التدقيق امليداني لعينة 
البيانات. ستقوم السلطة الفلسطينية، بالتشاور مع  من قاعدة 
إطار  في  التعويض  ألهلية  موضوعية  معايير  بإعداد  املفوضية، 
منحة  على  للحصول  املقدمة  الطلبات  أساس  وعلى  البرنامج. 
تعويض إلى السلطة الفلسطينية عبر البنوك التجارية، ستصدر 
الذين  باملستفيدين  قائمة  منتظم  بشكل  الفلسطينية  السلطة 
ستوفر  للتعويض.  املقترحة  واملبالغ  واملعايير  الشروط  استوفوا 
إلدارة  خاصة  فنية  مساعدات  الفلسطينية  السلطة  إلى  بيغاس 

هذا امللف. 

وعلى أساس القائمة املزودة، سيقوم مدققو بيغاس بالتالي: 
1- التحقق من تقدمي الطلب بالشكل الصحيح طبقا للمعايير 

املتفق عليها في إطار البرنامج التابع للسلطة الفلسطينية؛
النتائج التي يصلون إليها طبقا للبند أعاله،  2- وعلى أساس 

يصدرون تقرير على كل قائمة تزود لهم.  
 

وبعد تسلم وفحص تقرير املدققني، ستمنح املفوضية األوروبية 
تفويض إلى السلطة الفلسطينية بتحويل األموال إلى املصارف 
بشكل  التعويض  دفعات11  توفير  أجل  من  الشريكة  التجارية 
مباشر إلى املستفيدين وذلك يخضع لتوفير األموال من اجلهات 

املانحة إلى البرنامج. 

سيقوم مدققو بيغاس بعمل تدقيق الحق لكل قائمة. 

البرنامج في  املانحة للمشاركة في هذا  نرحب بجميع اجلهات 
العام 2009 )تقديرات متويل االحتياجات مذكور في ملحق 

1-ز(

1 إن دفعات التعويض التي توفر عبر أموال اجلهات املانحة لن تؤثر بأي شكل على احلقوق 
القانونية ألصحاب املشاريع التجارية للمطالبة بتعويضات. 

سيقوم االحتاد األوروبي بإقامة برنامجني جديدين في إطار آلية بيغاس لصالح تعويض املشاريع التجارية حيث يهدف البرنامج 
األول للتعويض الفوري مما مينح دفعة سريعة إلى االقتصاد وحماية التشغيل، فيما يهدف البرنامج الثاني في مرحلة الحقة 
لتطوير مجال اخلدمات املالية واخلدمات األخرى املتاحة أمام املشاريع التجارية بالنظر إلى االحتياجات احملددة القتصاد غزة 

وتهدف أيضا إلى اإلنعاش االقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة. 
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4-2 بيغاس من أجل اإلنعاش االقتصادي 
وتوليد فرص العمل 

اعتبار  كل  وفوق  أساسي  بشكل  االقتصادي  اإلنعاش  يعتمد 
على فتح املعابر وإعادة إحياء التجارة االعتيادية. لكن املشاريع 
التجارية املدمرة حتتاج أيضا إلى قرض جديد وأساليب جديدة 
الوقت،  نفس  وفي  املستقبل.  في  التجارية  أعمالها  لتطوير 
إال  املانحة،  اجلهات  برامج  عبر  مؤقتة  عمل  فرص  توفير  ميكن 
أن القطاع اخلاص سيخلق فرص عمل دائمة جديدة في غزة في 

املستقبل. 

الفلسطينية  السلطة  قبل  من  األضرار  تقييم  أعمال  وخالل 
الفلسطينية  السلطة  من  اخلبراء  سيقوم  األوروبية،  واملفوضية 
األعمال  رجال  مع  وثيق  بشكل  بالعمل  األوروبية  واملفوضية 
واملؤسسات التجارية والبنوك لتطوير برنامج بيغاس الهادف إلى 
توفير الدعم الضروري الستدامة إنعاش وتطوير القطاع اخلاص، 
مركزين بشكل رئيسي على قطاع املشاريع الصغيرة ومتوسطة 

احلجم. 

ومؤسسات  الفلسطيني  املصارف  قطاع  البرنامج  سيستخدم 
البرامج  وموارد  جتارب  على  بناؤه  إلى  باإلضافة  أخرى،  مالية 
االحتياجات  مع  لتتالءم  البرامج  وتعديل  الناجحة  القائمة 
احملددة القتصاد غزة. وحتديدا، يعتبر صندوق ضمان القروض 
جناح  على  مثاال  بيغاس  من  املدعوم  الفلسطيني-األوروبي 
صندوق ضمان القروض العامل في األراضي الفلسطينية احملتلة 

األمر الذي سيجعله نقطة البداية. 

ويعمل هذا الصندوق عبر املصارف احمللية ويوفر ضمان للقروض 
احلجم  ومتوسطة  الصغيرة  املشاريع  إلى  املصارف  تقدمها  التي 

يساعد  التشغيلي.  والرأسمال  الرأسمالية  النفقات  لصالح 
التشغيل  ويحمي  الفلسطيني  االقتصاد  استقرار  في  الصندوق 
هيكليات  على  احلفاظ  خالل  من  اخلاص  القطاع  في  والدخل 
احلجم  ومتوسطة  الصغيرة  املشاريع  قطاع  في  السوق  اقتصاد 
هي  الصندوق  قبل  من  املستهدفة  املجموعة  املالي.  والقطاع 
عدد  تشغل  التي  احلجم  ومتوسطة  الصغيرة  التجارية  املشاريع 
ال يتعدى 20 موظف، وقد مت حتديد السقف األعلى للقرض 
بقيمة 100,000 دوالر أمريكي. وعادة ما ال تتوفر للمقترضني 
تدفق  لتوليد  جتارية  خطة  لديهم  لكن  كافية  بنكية  ضمانات 
النقد لسداد القرض. ويوفر الصندوق ضمان بقيمة 60% من 
القرض األساسي و60% من قيمة الفائدة خالل األشهر الثالث 
مت  إجمالي،  وبشكل  القروض.  استحقاق  موعد  من  األولى 
توفير ضمانات إلى 700 قرض بقيمة إجمالية وصلت إلى 19 
مليون دوالر أمريكي. لكن مت توفير ضمان لقرض واحد فقط 
في غزة بسبب الصعوبات احلالية عند العمل هناك. وما زالت 
املفاوضات مستمرة مع بنوك شريكة جديدة محتملة مع النظر 

إلى توسيع التغطية اجلغرافية للبرنامج. 

إلى  تكميلية  نافذة  تصميم  أو  البرنامج  هذا  تعديل  وعند 
غزة، فان املشاكل الواجب التعامل معها عند تصميم البرنامج 

تتضمن: 

نقص الضمانات أو ضعف التغطية النسبي ملشاريع غزة؛   •
عدم القدرة على خدمة القروض احلالية؛  •

ضرورة إعادة توجيه اإلنتاج إلى أسواق جديدة أو نشاطات   •
ذات قيمة مضافة أعلى.  

برامج  احتياجات  فحص  على  أيضا  األوروبي  االحتاد  سيعمل 
متويل القروض الصغيرة القائمة للتعامل مع االحتياجات احملددة 

للمشاريع التجارية صغيرة احلجم. 

البرنامج في  املانحة للمشاركة في هذا  نرحب بجميع اجلهات 
العام 2009 )تقديرات متويل االحتياجات مذكور في ملحق 

1-ح(
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محددة  نشاطات  بتنفيذ  تسمح  ال  األرض  على  الظروف  إن 
لصالح إعادة بناء البنية التحتية املادية واالقتصادية-االجتماعية 

املدمرة في غزة. 

لكن تتمتع آلية بيغاس ببند استثمار عام قوي )للبنية التحتية 
اجلهات  خلدمة  الظروف  تسمح  حاملا  سيقام  الذي  واملعدات( 
املانحة التي ترغب في املشاركة في إعادة االعمار. وقد أقيمت 
أساسي  لبيغاس بشكل  التابعة  احلالية  العام  االستثمار  مشاريع 
الفلسطينية  للسلطة  التابع  املجتمعية  التنمية  برنامج  إطار  في 
في  التشغيل كعوامل مهمة  وتوليد  املباشر  األثر  وتعتمد على 

حتديد وتنفيذ املشروع. 

تقديرات املوازنة التنموية األصلية في خطة اإلصالح والتنمية 
التمويل  لوفرة  واقعي  تقييم  االعتبار  بعني  أخذت  الفلسطينية 
اخلارجي للنفقات اجلارية والتنموية خالل الفترة 2010-2008 
الهجوم  نتيجة  برزت  التي  اآلنية  االحتياجات  لم تدرج  لكنها 
إلى ذلك، سيتم مراجعة موازنة  اإلسرائيلي على غزة. وبالنظر 
باإلعداد  الفلسطينية  السلطة  العام 2009. وكانت قد بدأت 
الفلسطينية  والتنمية  اإلصالح  خطة  حول  التشاور  لتمرين 
واملوازنة التنموية لعام 2009 من اجل املساعدة في  التأكد من 
البرامج واملشاريع التنموية احلالية وترتيبات التمويل من اجلهات 
املانحة واحلصول على توقعات وتقديرات أكثر واقعية للصرف 

للفترة 2011-2009. 

وفي نفس الوقت، تعمل املفوضية األوروبية عبر آلية بيغاس ومن 
خالل التعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية على إجراء تقييم 
الفلسطينية  السلطة  تقييم  على  سيبني  الذي  لألضرار  معزز 
أجل  من  غزة  في  املبكر  اإلنعاش  نحو  السريعة  لالحتياجات 
حتديد وتطوير برامج محددة ميكن متويلها عبر آلية بيغاس في 
املراجعة. لن تقتصر  الفلسطينية  والتنمية  إطار خطة اإلصالح 
البرامج على إصالح األضرار التي حدثت خالل النزاع )بالرغم 
من أولوية ذلك( لكنها ستتضمن مشاريع طويلة املدى لكي 
البنية  في  االستثمار  نقص  من  سنوات  مع  التعامل  تستطيع 
التحتية العامة في غزة. وتتضمن املجاالت التي ستركز بيغاس 

خبراتها والقيمة املضافة اخلاصة بها التالي: 

توزيع  أنظمة  عدة  إلى  مجزأة  الشبكة  إن  الكهرباء:   •
بيغاس  تقوم  إسرائيل.  على  االعتماد  من  عال  ومستوى 
الطارئ  لإلصالح  الضرورية  املعدات  بعض  بتوفير  حاليا 
أكثر  للطاقة  غزة  محطة  تكون  أن  التوزيع. ميكن  لشبكة 

فعالية إذا ما مت تشغيلها على الغاز كما تشير النوايا. يتوقع 
مستقبال استثمارات إضافية في إطار خطة اإلصالح والتنمية 
الفلسطينية حتت برنامج االستثمار في قطاع الكهرباء الذي 
وتركيب  التحكم  ومراكز  الشبكات  حتديث  على  سيركز 

عدادات للدفع املسبق.   

النفايات  مكب  مواقع  نقص  إن  الصلبة:  النفايات  إدارة   •
املناسبة ومعدات إدارة النفايات تعتبر مشكلة مزمنة وهناك 
يركز  التحدي.  من  يفاقم  مما  النزاع  عن  نتج  الذي  الركام 
نفايات  إدارة  تطوير  على  الصلبة  النفايات  إدارة  برنامج 
املناطق املختلفة في  مستدامة وميكن حتمل مصاريفها في 
عدد صغير من املواقع اإلستراتيجية والتي يسهل الوصول 
إليها، وهناك املشاريع املخطط لها في غزة اآلن التي حتتل 

أولوية عليا أكثر من أي وقت مضى.  

مسألة  املوضوع  هذا  يعتبر  العادمة:  واملياه  املياه  إدارة   •
تلك  جودة  وسوء  املياه  توفير  محدودية  ظل  في  رئيسية 
املياه. إن البنية التحتية للمياه العادمة في شمالي غزة تعتبر 
محطات  املياه.  ملوحة  مشكلة  إلى  باإلضافة  شكلة،  م 
ويتم  كاف  بشكل  فعالة  ليست  أنها  أو  تعمل  ال  املعاجلة 
مقابل  البحر  في  املعاجلة  غير  العادمة  املياه  من  إلقاء %60 
سواحل غزة. إن بركة املياه العادمة في بيت الهيا تعتبر بندا 
العادمة في إطار خطة  املياه واملياه  إدارة  رئيسيا في برنامج 
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إعادة  أيضا  تتضمن  التي  الفلسطينية  والتنمية  اإلصالح 
السياسات  إلى  باإلضافة  جديدة،  وآبار  الشبكات  تأهيل 

والتنسيق والقدرات التنظيمية والهندسية. 

الطرق: لقد تضررت شبكة الطرق بشكل كبير خالل النزاع    •
إصالح  عمليات  تعتبر  مزر.  وضع  في  كانت  أصال  وهي 
الطرق أمرا ضروريا لإلنعاش املبكر وسيعمل ذلك على تعزيز 
دعم آلية بيغاس في سبيل معاودة نشاطات القطاع اخلاص. 
سيتم حتديد املشاريع في إطار برنامج خطة اإلصالح والتنمية 

الفلسطينية حتت عنوان »حتسني الطرق«.   

اعتمادا على التقييم املعزز وبعد تنسيق إضافي ما بني اجلهات 
املانحة في إطار توجيهات السلطة الفلسطينية، سيتم النظر إلى 
تسنح  حاملا  للدعم  كمجاالت  العامة  واملباني  احلدودية  املعابر 
إعادة  لبرنامج  املالية  املوارد  حال شحت  وفي  لذلك.  الظروف 
اعمار املنازل املقترح، ميكن للجهات املانحة أن تستخدم بيغاس 

للتمويل املباشر إلى البرنامج. 

يوجد منوذجان محددان إلى الدول األعضاء في االحتاد األوروبي 
ولكافة اجلهات املانحة األخرى2. 

التحتية  البنية  مرفق  إلى  مساهمات    1-5
اجلماعي

في  العام  االستثمار  إلى  أموال  بإيداع  املانحة  اجلهات  ستقوم 
حساب فرعي واحد تابع حلساب اخلزينة املوحد التابع للسلطة 
الفلسطينية. إن استخدام هذه األموال سيكون محكوم من قبل 
التوصل  التي مت  املوحدة )أنظر ملحق رقم 6(  التفاهم  مذكرة 
إليها بني اجلهات املانحة واملفوضية األوروبية من جانب واجلهات 
املانحة والسلطة الفلسطينية من اجلانب اآلخر. وفي حال رغبت 
املثال  قطاع )على سبيل  إلى  اإلشارة  فيمكنها  املانحة  اجلهات 
إطار  في  له  أموالها  تريد تخصيص  املواصالت(  املياه،  الطاقة، 
البرنامج: وبالنظر إلى حقيقة جتميع التمويل في مرفق واحد، لن 

يكون باإلمكان تخصيص التمويل إلى مشروع محدد. 
كافة  عن  مسؤولة  الفلسطينية  السلطة  ستكون  ذلك  وبعد 
واإلشراف  والتعاقد  املناقصة  املشروع وطرح  في حتديد  املراحل 
على التنفيذ من قبل املقاولني. يتم حتديد املشروع من قبل جلنة 
املعنية في  والسلطات  األوروبية  املفوضية  توجيهية تتكون من 
السلطة الفلسطينية: ميكن للجهات املانحة حضور اجتماعات 
اللجنة التوجيهية كمراقبني. وفي كل األحوال، يتم نقل وقائع 

جلسات اللجنة التوجيهية إلى اجلهات املانحة املشاركة. 

سيقوم مدققو بيغاس بتنفيذ إجراءات رقابة وحتقق ما قبل وما 
بعد العمليات في إطار هذا البرنامج. 

مساهمات من قبل جهة مانحة منفردة    2-5
إلى مرفق بنية حتتية      

فقط،  يورو  مليون   10 عن  تزيد  تبرعات  وجود  حال  في 
العام  لالستثمار  األموال  تودع  أن  منفردة  مانحة  جلهة  ميكن 
التابع  املوحد  اخلزينة  حلساب  تابع  مرقم  فرعي  حساب  في 
للسلطة الفلسطينية إليداع األموال من اجلهة املانحة املعنية. إن 
استخدام هذه األموال سيكون محكوم من قبل مذكرة التفاهم 
إليها بني اجلهة  التوصل  التي مت  املوحدة )أنظر ملحق رقم 6( 
والسلطة  املانحة  واجلهة  األوروبية من جانب  واملفوضية  املانحة 
املانحة  اجلهة  اآلخر. وفي حال رغبت  اجلانب  الفلسطينية من 
فيمكنها اإلشارة إلى قطاع )على سبيل املثال اإلسكان، الطاقة، 

املياه، التعليم( تريد تخصيص أموالها له في إطار البرنامج.  

كافة  عن  مسؤولة  الفلسطينية  السلطة  ستكون  ذلك  وبعد 
واإلشراف  والتعاقد  املناقصة  املشروع وطرح  في حتديد  املراحل 
إلى  الفنية  املساعدة  توفير  يتم  املقاولني.  قبل  التنفيذ من  على 
من  املشروع  حتديد  يتم  بيغاس.  آلية  عبر  الفلسطينية  السلطة 
والسلطات  األوروبية  املفوضية  من  تتكون  توجيهية  جلنة  قبل 
حضور  املانحة  للجهة  ميكن  الفلسطينية:  السلطة  في  املعنية 
اجتماعات اللجنة التوجيهية كمراقب. يتم نقل وقائع جلسات 

اللجنة التوجيهية إلى اجلهة املانحة. 

سيقوم مدققو بيغاس بتنفيذ إجراءات رقابة وحتقق ما قبل وما 
بعد العمليات في إطار هذا البرنامج. 

 
برامج االستثمار  املانحة للمساهمة في  نرحب بجميع اجلهات 
العام وإعادة البناء في إطار أي من النموذجني )تقديرات متويل 

االحتياجات مذكورة في ملحق 1-ط(

 2 يجب التنويه هنا أن نفس اآلليات متوفرة إلى اجلهات املانحة التي ترغب في املساهمة إلى مشاريع البنية التحتية في الضفة الغربية. 
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