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Швидка оцінка збитків і потреб у секторі Газа (RDNA) була проведена Групою Світового
банку у партнерстві з Європейським Союзом та Організацією Об’єднаних Націй.
Світовий банк не гарантує точність даних, включених у цю роботу. Межі, кольори,
номінали та інша інформація, показана на будь-якій карті в цій роботі, не означають будьяких суджень з боку Світового банку щодо правового статусу будь-якої території або
схвалення чи прийняття таких кордонів.
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Матеріал у цьому творі є об’єктом авторського права. Оскільки Світовий банк заохочує
розповсюдження своїх знань, цей твір може бути відтворений, повністю або частково, в
некомерційних цілях, якщо надано повне посилання на цю роботу.
Будь-які запитання щодо прав та ліцензій, включаючи допоміжні права, слід звертатися до
World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433,
США; факс: 202-522-2625; електронна пошта: pubrights@worldbank.org.
Відмова від відповідальності
У цьому звіті узагальнено результати швидкої оцінки збитків і потреб після останнього конфлікту в
Газі. Оцінка була проведена з 25 травня по 30 червня 2021 року . Хоча були докладені всі зусилля для
підвищення точності зібраної та проаналізованої інформації, оцінка була проведена у відносно
швидкі терміни, щоб забезпечити релевантність оцінки. збитків та потреб. Щоб пом’якшити
обмеження у зборі даних, команда покладалася на використання інструментів віддаленої обробки
даних, таких як супутникові зображення високої роздільної здатності та моніторингу соціальних
мереж, а також на інформацію та рекомендації, надані ООН та гуманітарними агентствами на місцях
у Газі. Це «живий» документ, який буде оновлюватися
у міру появи нової інформації. Оцінка дає загальну картину збитків і потреб від конфлікту в травні
2021 року для населення, матеріальних активів, інфраструктури та надання послуг, але не замінює
поглиблених галузевих оцінок.

Передмова
Загальні соціально-економічні умови на палестинських територіях (Західний берег і сектор
Газа (WB&G)) погіршувалися протягом перших місяців 2021 року через пандемію COVID19, політичну нестабільність, зростання напруженості та жахливу ситуацію з розвитком. У
період з 10 по 21 травня конфлікт між Ізраїлем та збройними угрупованнями в секторі Газа [тут
іменований як «Газа»] загострився, коли з сектора Газа було випущено понад 4300 ракет
у напрямку міст і селищ південного та центрального Ізраїлю, а також ізраїльські війська.
здійснивши понад 1500 ударів з повітря, землі та моря. Це була найсерйозніша ескалація
конфлікту між Ізраїлем та палестинськими збройними угрупованнями в Газі з часів
конфлікту 2014 року.
Усередині Гази, яка є одним з найбільш густонаселених районів світу, ця ескалація
призвела до значного руйнування будинків, підприємств та інфраструктури, завдавши
шкоди економіці та погіршення суспільних послуг. Вплив посилив і без того жахливу
гуманітарну ситуацію та ситуацію розвитку, яка виникла в результаті різних конфліктів з
середини 2000-х років, значних обмежень Ізраїлю на в’їзд і виїзд людей і товарів, пандемії
COVID-19 і внутрішніх палестинських розбіжностей.
Ще до останньої ескалації рівень безробіття в Газі становив 48 відсотків у першому
кварталі 2021 року; рівень бідності перевищував 50 відсотків; і приблизно 80 відсотків
палестинських домогосподарств отримували певну форму соціальної допомоги. Це
призвело до нестабільної ситуації для народу Гази, що сприяє регіональній нестабільності.
У відповідь міжнародне співтовариство надає гуманітарну підтримку та надає допомогу
відповідно до нагальних потреб народу Гази. У Гуманітарному зверненні, опублікованому
27 травня 2021 року Координатором гуманітарних питань, зазначено 95 мільйонів доларів
США на критичні потреби допомоги для житла, водопостачання та санітарії, охорони
здоров’я, освіти, захисту та інших ключових сфер. Ця фаза екстреної допомоги має тривати
близько трьох місяців і швидко перейти до послідовного «негайного» та
«короткострокового» відновлення.
Група Світового банку (WBG), Організація Об’єднаних Націй (ООН) та Європейський Союз
(ЄС) запустили швидку оцінку збитків і потреб (RDNA) одразу після припинення бойових
дій, щоб оцінити вплив конфлікту на населення, фізичні активи, включаючи
інфраструктуру, економіку та послуги в Газі. Ця RDNA використовувала віддалені
інструменти та технології, доповнені даними наземних досліджень, де це було можливо.
Щоб підтвердити та обґрунтувати оцінку, ГВБ, співпрацюючи з ООН та ЄС, провела серію
зустрічей з багатьма зацікавленими сторонами, включаючи Палестинську автономію (ПА),
дипломатичну та донорську спільноту, громадянське суспільство, молодіжні та жіночі
групи, і приватний сектор.
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Наші команди працювали з регіону та по всьому світу, щоб підготувати цей звіт лише через кілька
тижнів після припинення бойових дій. Через швидкий характер оцінки, оцінки RDNA є попередніми
та містять діапазони. Тим не менш, RDNA забезпечує початкову основу та керівництво для негайного
та короткострокового етапу відновлення та реконструкції. У звіті визначено пріоритетні заходи та
початкові реформи політики, щоб допомогти просунути процес відновлення та реконструкції на
середньо- та довгострокову перспективу. Підготовка останнього триватиме з липня по вересень
2021 року.
Ми хочемо подякувати нашим палестинським друзям і колегам, командам національних та
міжнародних експертів та іншим зацікавленим сторонам, які зробили внесок у цей звіт. Ми готові
продовжувати надавати критичну підтримку палестинському народу в найближчі місяці та
продовжувати цю роботу в більш широких політичних рамках, спрямованих на вирішення
структурних чинників конфлікту.

Свен Кюн фон Бургсдорф

Кантан Шанкар Лінн Гастінгс
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Координатор гуманітарних питань
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Подяки
Швидка оцінка збитків і потреб у секторі Газа (RDNA) була проведена Групою Світового
банку (WBG) у партнерстві з Європейським Союзом (ЄС) та Організацією Об’єднаних Націй
(ООН), а також у тісній співпраці з Палестинською автономією (PA), а також у консультації
з організаціями громадянського суспільства та приватним сектором Гази.
RDNA було підготовлено міждисциплінарною командою на чолі з Ібрагімом Даджані
(провідний спеціаліст з інфраструктури та керівник програми з інфраструктури для країн
Машрику, Світовий банк) і під керівництвом Джорджа Вілкоксона (консультант з питань
розвитку – економіст, Офіс спеціального координатора ООН Близькосхідний процес) і
Шарль Раудо де Шатене (керівник відділу економічного розвитку, водних ресурсів та
енергетики, зони C і торгівлі, офіс представника Європейського Союзу (Західний берег і
сектор Газа, UNRWA). RDNA скористалася вказівками Кантана Шанкара ( Директор
Світового банку для Західного берега річки Йордан і сектор Гази), Лінн Гастінгс (заступник
спеціального координатора мирного процесу на Близькому Сході, постійний координатор
Організації Об’єднаних Націй і координатор гуманітарних питань) і Герхард Краузе
(керівник відділу співпраці, офіс Представника Європейського Союзу (Захід) Банк і сектор
Газа, UNRWA).
Основна команда, відповідальна за загальне управління, узгодженість звіту та складання
резюме та вступних глав, складалася з Саміри Хілліс (керівник програми з людського
розвитку), Себастьян Саез (провідний економіст країни – керівник програми
справедливого зростання, фінансів та Інституції (EFI)), Іво Імпарато (керівник програми зі
сталого розвитку та інфраструктури), Дана Алмубайед (фахівець з міського розвитку),
Гізлейн Акаріден (консультант), Ваад Таммаа (міський спеціаліст), Махі А. Ел-Аттар
(консультант – головний редактор) , Джабез Сонгу Чун (консультант), Юсеф Хабеш
(головний керівник відділу міжнародного фінансового співробітництва (IFC)), Лаялі Абдін
(старший андеррайтер багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (MIGA)),
Мері Куса (співробітник із зовнішніх зв’язків) і Том Ламберт ( Консультант). До
консультативної групи входили Раджа Аршад (провідний спеціаліст із управління
ризиками катастроф) та Філіп Петерманн (фахівець із управління ризиками катастроф).
Команда підтримки складалася з Абдаллаха Авада (офіцер з питань інформації,
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комунікацій та технологій), Фіфі Антар (помічник програми), Рева Хассуне та Маріан
Аракелян (помічники команди).
Секторні аналізи та вхідні дані були розроблені такими спеціалістами:
• Сільське господарство: Сандра Брока та Хаді Фатхаллах.
• Культура: Ваад Таммаа.
• Цифрові та телекомунікації: Джером Беззіна, Хеа Вон Лі та Джозеф Ель-Касабгі.
• Освіта: Діна Абу-Гайда, Самира Тоуфігіан, Майя Чапек і Сяонан Цао, Самира
Хілліс.
• Енергетика: Моналі Ранаде та Імтіаз Хізкіл.
• Навколишнє середовище: Зеяд Абу-Хассайн, Френк Ван Вурден, Манал Таха та Харінат
Аппалараджугарі.
• Фінансовий сектор: Абед Хатіб і Самі Халді.
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• Керівництво: Ріхам Хусейн та Мохаммед Алі Джабер.
• Стать: Саманта Констант.
• Здоров'я: Шерін Варкі, Деніжан Дюран, Самира Хілліс, Фернандо Торрес, Маріам Гіргіс і Тоні
Леббос.
• Житло: Ваад Таммаа.
• Макроекономічний вплив: Нур Насер Еддін і Пітер Гріффін.
• Муніципальні служби: Рафіф Абдельразек, Форам Шах і Крістофер Пабло.
• Бідність: Едуардо Карбонель і Алія Агаджанян.
• Приватний сектор: Зак Сабелла, Патрісія Гайдамус, Юлія Кожокару, Абед Хатіб, Самі Міаарі,
Джейкоб Ленхеден, Алі Абукумайл та Рафіф Дарвеш.
• Закупівля: Яш Гупта, Башир Джабер, Ала Туршан і Маджед Ель-Байя.
• Соціальний захист і робочі місця: Ванесса Морейра, Самира Хілліс, Фрідерік Ротер і Маха Балі.
• Соціальна стійкість та інклюзивність: Наджм-Уль-Сахр Ата-Улла, Самира Хілліс, Ставрос Ставру
та Харіка Масуд.
• Транспорт: Хакім Аль-Агбарі та Гаель Самаха.

• Водопостачання та каналізація: Ранін Хасуна, Аднан Гоше, Луїс Моран, Ельвіра Моттаанд та
Андерс Ягерског.
Основна команда хотіла б подякувати за огляд та внески експертів: Джозефа Саби, колишнього
директора країни на Західному березі і секторі Газа, Світовий банк (1997–2000), Найджела Робертса,
колишнього директора країни для Західного берега і сектора Газа , Світового банку (2001–2006),
Маркуса Костнера, колишнього координатора програм країни для Західного берега і сектора Гази,
Світового банку (2003–2007), а також відгуки палестинської спільноти персоналу, що базується в
штаб-квартирі Світового банку в м. Вашингтон, округ Колумбія.
У звіті використано внески, отримані від:
Агенції ООН: Рана Ханнун, Рафаель Де Ла Сота Стерлінг (ФАО); Мунір Клейбо, Раша Ель Шурафа,
Джеймс Канонге (МОП); Маджед Абу Кубі (OCHA); Йохан Бах (УВКПЛ); Читосе Ногучі, Івон Хелле
(ПРООН); Соня Езам, Джованні Скепі, Ліна Бенете (ЮНЕСКО); Франсуа Сарраманьян, Зіад Яіш, Сіма
Аламі (ЮНФПА); Іен Мюррей, Юніс Авадалла, Марк Хендерсон (ЮНІСЕФ); Фаді Байдун (Освітній
кластер); Ахмад Ель-Атраш (ООН-Хабітат); Хеба Зайян (ООН-Жінки); Бріджит Форстер (UN-MAS);
Сімона Клавіттер (UNOPS); Девід Де Болд (UNRWA); Мохаммед Амро (кластер WASH); Салах Лаххам
(ВПП); і Чіпо Такавіра (ВООЗ).
Офіс представника Європейського Союзу (Західний берег і сектор Газа, UNRWA): Фотіні
Антонопулу, Іванка Тодорова, Моханад Хіджазі, Даніела Сокачу, Сусана Фернандес Родрігес, Орест
Токач, Джакомо Мізерокі, Джонні Бассіл, Аммар Аль Хатіб, Жоао Ансельмо, Одоардо Комо, Стефані
Руссо, Олег Абу Хірбу, Шаїд, Міхаель Абу, Шаїд Сімоне Бротіні, Йоріс Херен, Басіма Адавін, Сімона
Галлотта, Мона Ішак, Міріам Ібанес Мендісаба, Сара Доміноні, Сімона Петроні, П'єр Ле Гофф і
Сабріна Брандт.
Команда вдячна за загальне керівництво та підтримку, надану команді керівництва Світового банку
на чолі з Ферідом Белхаджем (віце-президентом з Близького Сходу та Північної Африки), до складу
якого входять Аят Соліман (регіональний директор зі сталого розвитку), Надір Мохаммед
(регіональний директор). за справедливе зростання, фінанси та інституції), Пол Нумба Ум
(регіональний директор з інфраструктури), Джаафар Садок Фріа (менеджер практики з управління
містом, катастрофами та ризиками та землею), Ліа Зігхарт (менеджер практики з навколишнього
середовища та природних ресурсів), Піа Пітерс (Менеджер практики із соціального розвитку), Етель
Патріція Береславскі Абербой (Менеджер практики із закупівель), Андреас Блом (Менеджер
практики з питань освіти), Йенс Кроманн Крістенсен (Менеджер практики, управління), Реха Менон
(Менеджер практики з питань охорони здоров’я, харчування та населення) , Маріанна Гросклод
(менеджер практики з сільського господарства та продовольства), Кармен Нонай (менеджер
практики з води), Ерік Фернстром (менеджер практики з енергетики та електропостачання
xtractives), Мішель Рогі (менеджер практики з цифрового розвитку), Олів'є Ле Бер (менеджер
практики з транспорту), Ірина Астрахан (менеджер практики з фінансів, конкурентоспроможності та
інновацій), Кевін Кері (менеджер практики з MTI- макро, торгівля та інвестиції) , Ануш Бежанян
(менеджер практики із соціального захисту та праці), Йоханнес Хугевен (менеджер практики з
бідності та справедливості), Ерік Ле Борнь (менеджер практики з макроекономіки), Ранджана
Мукерджі, координатор програм країни для Західного берега і сектора Газа, Світовий банк (2012 –
теперішній час) та Джек Рендольф (консультант).

Швидка оцінка збитків і потреб у Газі | червень 2021 року

Зміст
Резюме
1. Швидка оцінка збитків та потреб
1.1. Контекст: Конфлікт у травні 2021 року
1.2. Цілі
1.3. Підхід та сфера застосування
1.4. Методологія та збір даних
1.5. Обмеження та ключові проблеми оцінювання
2. Макроекономічний вплив та вплив людського розвитку
2.1. Контекст
2.2. Макрооцінка
2.3. Гуманітарна відповідь
3. Резюме секторальних звітів
3.1. Соціальні сектори
3.1.1. Житло
3.1.2. Здоров'я
3.1.3. Освіта
3.1.4. Соціальний захист та зайнятість
3.1.5. Культура
3.2. Сектори інфраструктури
3.2.1. Комунальні служби
3.2.2. Транспорт
3.2.3. Водопостачання та водовідведення
3.2.4. Енергія
3.2.5. Цифрова інфраструктура
3.3. Виробничий та фінансовий сектори
3.3.1. Сільське господарство
3.3.2. Послуги, торгівля та промисловість

3.3.3. Фінансовий сектор
3.4. Наскрізні сектори

54
55

3.4.1. Соціальна стійкість та інклюзія
3.4.2. Управління

55

58

3.4.3. Довкілля 59
4. Рятування життів і засобів до існування: шляхи реформування та відновлення 60
4.1. Розширення негайних міжнародних ініціатив з відновлення 61
4.2. Заходи щодо прискорення реконструкції та відновлення
4.3. Довгострокове відновлення

62

63

5. Залучення зацікавлених сторін та консультації – травень – червень 2021 р.

64

5.1. Консультації з громадянським суспільством 65
5.2. Швидке веб-опитування

66

5.3. Подяка за залучення та консультації із зацікавленими сторонами RDNA Гази 67

Список малюнків і таблиць
Малюнок 1: Хронологія RDNA Гази
Малюнок 2: Зони впливу в Газі
Малюнок 3: Щільність пошкодження в Газі
Малюнок 4: Приклад пошкодження житлового сектора
Малюнок 5: Приблизні втрати доступу до електроенергії в Газі
Малюнок 6: Вплив на територію сільського господарства в Газі
Таблиця 1: Загальні збитки та збитки, а також потреби у відновленні та реконструкції
на найближчу та короткострокову перспективу (у мільйонах доларів США)
Таблиця 2: Загальні потреби в відновленні та реконструкції для негайних і
Короткострокові (у мільйонах доларів США)
Таблиця 3: Пропоновані дії для негайного та короткострокового відновлення
та реконструкція
Таблиця 4: Вибрані макроекономічні показники Гази, 2019-2023 рр.

Анотація
20 травня 2021 року, після 11 днів найгіршого конфлікту з 2014 року, Ізраїль та бойовики в Газі погодилися на
припинення бойових дій. За даними Палестинської автономії (ПА) та Управління Верховного комісара ООН з
прав людини (УВКПЛ), були зафіксовані втрати з обох сторін, у тому числі понад 260 загиблих у секторі Газа, а
також значні руйнування житлових та комерційних будівель. За даними міністерства закордонних справ Ізраїлю,
в Ізраїлі було вбито 9 ізраїльтян і 3 іноземних робітника. У секторі Газа конфлікт пошкодив різні основні
матеріальні та цифрові інфраструктурні активи, зокрема будівлі, лікарні та медичні центри, водопостачання та
санітарні об’єкти, а також транспортні, енергетичні та комунікаційні мережі. Цей новий виток насильства,
посилений попередньою травмою, має особливо серйозний вплив на психічне здоров’я дітей, оскільки вони
більш сприйнятливі до впливу високого рівня стресу.
Крім людської трагедії та подальшої негайної гуманітарної допомоги, яка була направлена в Газу,
економічний вплив цих 11 днів конфлікту серйозно послабив економіку, яка вже скоротилася до частки свого
потенціалу. Газа є одним з найбільш густонаселених районів у світі, 1 на загальній площі 365 квадратних
кілометрів проживає близько 2,1 мільйона осіб. Протягом майже 15 років переміщення людей та товарів в Газу
та з неї перебував під обмеженнями, введеними урядом Ізраїлю (GoI) через міркування безпеки. Ця ізоляція, на
додаток до численних епізодів конфліктів і руйнівного внутрішньополітичного розриву, створила серйозну
гуманітарну ситуацію в Газі, яка загострилася недавніми військовими діями.
Швидка оцінка збитків і потреб у секторі Газа 2021 (RDNA) була спільно запущена Групою Світового банку
(WBG), Європейським Союзом (ЄС) та Організацією Об’єднаних Націй (ООН), щоб оцінити загальний збиток і
втрати, завдані в Газі після останнього конфлікту. . Крім того, він прагне оцінити негайні та короткострокові
потреби, відповідно, охоплюючи період 0-6 місяців і 6-24 місяці, щоб відновити та відновити постраждалі
сектори. Відповідно, кінцевою метою цього RDNA є інформування ПА, ГВБ та її партнерів, донорів та інших
зацікавлених сторін про найнагальніші потреби відновлення та реконструкції. RDNA буде представлено та
обговорено на засіданні технічного спеціального комітету зв’язку (AHLC), яке заплановано на 6 липня 2021 року,
а потім на нараді на рівні міністрів на початку осені.
На підставі висновків цієї РДНК, збитки 2 оцінюються в 290-380 мільйонів доларів США. Соціальні сектори,
визначені в цій доповіді як житло, охорона здоров'я, освіта, соціальний захист і робочі місця, понесли основний
тягар збитків, які оцінюються в 140-180 мільйонів доларів США. Тільки на житловий сектор припадає майже 93
відсотки загальної суми збитків, завданих соціальним секторам. Крім того, сектори інфраструктури, які
охоплюють муніципальні послуги, транспорт, водопостачання та каналізацію, енергетику та цифрову
інфраструктуру, зазнали збитків на суму від 60 до 85 мільйонів доларів США. Виробничі сектори, що охоплюють
сільське господарство, промисловість, торгівлю та послуги, а також фінансовий сектор, за оцінками, зазнали
збитків на суму від 75 до 90 мільйонів доларів США. Нарешті, міжгалузеві сектори, такі як управління та довкілля,
зазнали збитків у межах 15-25 мільйонів доларів США.
Економічні втрати 3становлять від 105 до 190 мільйонів доларів США . 4Знову найбільшу частку збитків зазнали
соціальні сектори – 60-80 мільйонів доларів США. Близько 87 відсотків цих втрат спричинені втратами,
понесеними або понесеними від додаткових витрат на охорону здоров’я та соціального захисту та безробіття,
при цьому конфлікт значною мірою вплинув на крихкі джерела засобів до існування та системи безпеки найбільш
1За

оцінками Фонду народонаселення ООН, населення Гази досягне 3,1 мільйона до 2030 року і 4,7 мільйона до 2050 року, грунтуюч ись на оцінках тенденцій
зростання населення.
оцінюється як відновна вартість повністю, частково або мінімально пошкоджених матеріальних цінностей.

2Збиток

3Збитки
4Сума

оцінюються в потоках економіки, які виникають через тимчасову відсутність пошкоджених активів.

втрат ВВП, створених моделлю обчислювальної загальної рівноваги (CGE), відрізняється від цифри, зібраної з поля для кожного сектора, оскільки модель
заснована на таблицях вхідних/вихідних даних, які дозволяють фіксувати зворотні/прямі зв’язки та обчислювати непрямі збитки між секторами.
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уразливих верств населення. Інфраструктурний сектор зазнав збитків у розмірі 10-35 мільйонів доларів США, тоді
як виробничий сектор зазнав збитків у розмірі 35-70 мільйонів доларів США. Нарешті, як сектор управління, так і
сектор довкілля втратили приблизно 2–5 мільйонів доларів США.
Негайні та короткострокові потреби у відновленні та реконструкції (протягом перших 24 місяців) оцінюються
в межах 345 – 485 мільйонів доларів США. Ця оцінка зосереджується на тому, щоб Building Back Better (BBB) —
підході, який гарантує, що зусилля з відновлення та реконструкції враховують стійкість і стійкість, виходячи за
рамки простого відновлення активів і мереж, зруйнованих або пошкоджених, до рівня до конфлікту. У зв’язку з
цим загальні потреби враховують вартість фізичної реконструкції разом із пропонованими втручаннями для
зменшення вразливості Гази та включають дії, які сприяють більшій включеності, міцнішій кліматичній та
екологічній стійкості, підвищеній прозорості та підзвітності та забезпечують стійкість процесу відновлення. .
У найближчій перспективі (0-6 місяців), відтепер і до кінця 2021 року, потреби на відновлення оцінюються в
межах 125-195 мільйонів доларів США; після цього короткострокові потреби на відновлення та реконструкцію
(6-24 місяці) становлять від 220 до 290 мільйонів доларів США . Знову ж таки, найбільшу частку займають
соціальні сектори, на них припадає близько 36 відсотків невідкладних потреб і 52 відсотки короткострокових
потреб. Негайні потреби для секторів інфраструктури становлять від 35 до 60 мільйонів доларів США, а
короткострокові – від 50 до 75 мільйонів доларів США. Потреби виробничого та фінансового секторів оцінюються
в межах 70-95 мільйонів доларів США, тоді як міжгалузевих секторів оцінюють у 30-45 мільйонів доларів США на
відновлення та реконструкцію.
Через вплив конфлікту на капітал і припинення економічної діяльності під час 11-денного конфлікту, валовий
внутрішній продукт (ВВП) Гази, за прогнозами, скоротиться на 0,3 відсотка в 2021 5 році, порівняно з
прогнозованим темпом зростання в 2,5 відсотка раніше. до останнього конфлікту . Якщо ситуація з безпекою
залишиться стабільною, економіка може відновитися з низької бази. Проте очікується, що вплив скорочення
капіталу буде перенесено щонайменше на наступні два роки, що гальмує майбутнє зростання, якщо не буде
прискорено відновлення. Втрати ВВП призвели до погіршення соціальних умов. Більше того, безробіття в Газі,
яке вже було високим до конфлікту, за оцінками, зросте до 50 відсотків у 2021 році в основному через шкоду
підприємствам, фізичні травми та через загальне зниження економічної активності. Цей показник буде
найвищим з початку 1990-х років, коли були підписані угоди в Осло.
Таблиця 1:
Загальні збитки та
збитки, а також
відшкодування та
Реконструкція
Потреби в
Негайне і
Короткий термін
(у мільйонах
доларів США)

Пошкодження
сектор

Низький Високий

Потреби (024 місяці)

Втрати
Низький Високий

Низький Високий

Соціальні сектори
Житло

130

160

Здоров'я

10

15

-5--4055
-

-

140

25

Освіта
Соціальний захист та робочі місця
Соціальні сектори Всього

5
15

10

45

60
40

20

30

40

50

45

55

180

60

80

160

210

30

-

5

30

40

Сектори інфраструктури
Муніципальні служби
5Вплив

на ВВП, створений моделлю CGE, був розрахований на основі зменшення капіталу в постраждалих секторах, яке було переведено на втра ти доданої
вартості за допомогою таблиць «Вхід/Випуск», які дозволяють моделі охопити зворотні/прямі зв’язки між секторами.
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Транспорт

15

20

-

5

10

20

Водопостачання та водовідведення

10

15

-

5

15

25

Енергія

10

15

5

10

20

30

-

5

5

10

10

20

60

85

10

35

85

135

сільське господарство

40

45

10

15

25

35

Послуги, торгівля та промисловість

35

45

15

25

45

60

-

-

10

30

-

-

75

90

35

70

70

95

-

5

-

5

5

10

Навколишнє середовище

15

20

0

0

25

35

Наскрізні сектори Всього

15

25

-

5

30

45

290

380

105

190

345

485

Цифрова інфраструктура
Сектори інфраструктури Всього
Виробничий та фінансовий сектори

Фінансовий сектор
Виробничий та фінансовий сектори Всього
Наскрізні сектори
Управління

Загальна сума

Примітка: тире (-) у таблиці вище означає незначну суму, меншу за 2,5 мільйона доларів США.
Наведені вище числа округлюються до найближчих кратних 5 мільйонів.

Таблиця 2:
Всього
Відновлення і
Реконструкція
Потреби в
Негайне і
Короткий термін
(у мільйонах
доларів США)

сектор

Негайно (0-6
місяців)

Короткострокові Загальні
(6-24 місяці)
потреби (0-24
місяці)

Низький Високий

Низький Високий

Низький Високий

Соціальні сектори
Житло

10

15

35

45

45

Здоров'я

10

15

20

25

30

Освіта

60
40

5

15

35

40

40

55

Соціальний захист та робочі місця

20

25

25

30

45

55

Соціальні сектори Всього

45

70

115

140

160

210

Муніципальні служби

15

20

15

20

30

40

Транспорт

5

10

5

10

10

20

Водопостачання та водовідведення

5

10

10

15

15

25

Енергія

5

10

15

20

20

30

Цифрова інфраструктура

5

10

5

10

10

20

35

60

50

75

85

135

-

5

25

30

25

35

Сектори інфраструктури

Сектори інфраструктури Всього
Виробничий та фінансовий сектори
сільське господарство

Резюме

Послуги, торгівля та промисловість

35

45

10

15

45

60

-

-

-

-

-

-

Виробничий та фінансовий сектори Всього 35

50

35

45

70

95

-

-

5

10

5

10

Навколишнє середовище

10

15

15

20

25

35

Наскрізні сектори Всього

10

15

20

30

30

45

Загальна сума

125

195

220

290

345

485

Фінансовий сектор

Наскрізні сектори
Управління

Примітка: тире (-) у таблиці вище означає незначну суму, меншу за 2,5 мільйона доларів США.
Наведені вище числа округлені до найближчих кратних 5 мільйонів доларів США.

Порятунок життів і засобів до існування: основа реформи та відновлення
Цей останній рецидив насильства підкреслив циклічний характер ізраїльсько-палестинського конфлікту, в
якому продовжують страждати цивільні особи з обох сторін. Хоча міжнародне співтовариство надало допомогу
населенню Гази, щоб допомогти усунути негайну шкоду від кожного раунду бойових дій, стійкий мир і розвиток
неможливо досягти без політичної резолюції, яка задовольняє потреби безпеки та розвитку обох сторін.
Негайна гуманітарна реакція розпочалася і триватиме протягом найближчих місяців. Він також розроблений
для того, щоб закласти основу для негайної ранньої фази відновлення, яка переходить до середньо- та
довгострокової фази відновлення та реконструкції. Надання негайної гуманітарної допомоги після відновлення
та реконструкції становить суть втілення підходу «Гуманітарна взаємодія – розвиток – мир», і ініціативи, які
роблять це, швидше за все, будуть більш стійкими в довгостроковій перспективі. У короткостроковій перспективі
соціально-економічне відновлення в Газі буде визначатися двома факторами: рівнем доступного фінансування,
у тому числі від донорів, для реконструкції; і ступінь обмежень на пересування та доступ людей і товарів, що
в'їжджають у Газу, зокрема на постачання основних матеріалів для реконструкції. У середньостроковій та
довгостроковій перспективі етапи відновлення та реконструкції та пов’язаний із ними механізм впровадження
будуть предметом наступної оцінки, яка може бути розпочата на початку липня за підтримки Державного фонду
та Фонду з розбудови миру, що керується Світовим банком, і буде завершена в Осінь 2021 року.

Точки дій
Щоб забезпечити швидку та ефективну відповідь на кризу та зміцнити співпрацю між сторонами та
зацікавленими сторонами, у найближчі місяці необхідно вжити негайних супутніх заходів:
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Таблиця 3:
Пропоновані
пункти дій для
Негайне і
Короткий термін
Відновлення і
Реконструкція

сектори

Стратегічна ціль

Пропоновані втручання
1.

2.
3.

Соціальні
сектори

Надавати пряму
допомогу та
зміцнювати системи,
які надають державні
та соціальні послуги у
сферах соціального
захисту, охорони
здоров’я, освіти,
житла, культури
тощо.

Завершіть початковий ремонт базової соціальної
інфраструктури, такої як школи, поліклініки та
програми готівки за роботу, а також швидко
запровадьте програми «наздоганяння» для студентів
(через ПА та міжнародне співтовариство).
ПА має забезпечити своєчасну виплату грошової
допомоги незахищеним домогосподарствам чотири
рази на рік і здійснити другий платіж у липні.
Міжнародна спільнота має збільшити підтримку
програм грошової допомоги.
Забезпечити постійний гуманітарний доступ та
доставку гуманітарних предметів. Забезпечити
своєчасну передачу медичних направлень із сектору
Газа (GoI) та направлень пацієнтів (GoI, PA) та
прискорити надання та надходження ліків, медичного
обладнання, продуктів харчування, непродовольчих
товарів та гігієнічних наборів (PA, міжнародна
спільнота, GoI) .

4.

Зміцнити системи охорони здоров’я за допомогою
додаткових фінансових, технічних та людських
ресурсів
(ПА,
міжнародне
співтовариство).
Продовжити розгортання програми вакцинації проти
COVID-19
(PA,
міжнародне
співтовариство).
Розширити служби психічного здоров’я та
психосоціальної
підтримки
(ПА,
міжнародне
співтовариство).

5. Забезпечте доступ до критичних матеріалів для реконструкції та відновлення, таких як цемент, хімічні речовини та труби.
Побудуйте краще (GoI). Забезпечити моніторинг та підзвітність за таких предметів (ПА, ГО, ООН).
муніципальні послуги, 6. Поліпшити та забезпечити безпеку постачання палива для енергетичного транспорту Гази,
водопостачання, заводу (ПА, ГО, ООН, міжнародне співтовариство). Робота
Інфраструктура стічних вод, енергетики та ІКТ, зокрема з регіональними суб’єктами, щоб збільшити
постачання електроенергії до Гази (ГоІ, міжнародне співтовариство).
Сектори

на основі майстра

План для сектора Газа 7. Прискорити роботу з реформування управління в секторі комунальних послуг, включаючи план дій
щодо дорожньої карти Гази для ключової компанії з розподілу електроенергії (GEDCO) та реформування секторів в інших
установах (PA).
8. Попередня робота над рядом найважливіших інфраструктурних проектів (GoI, PA, міжнародна спільнота).

Резюме

9.

Продуктивні та
фінансові
сектори

Наскрізні питання

Сприяти зростанню
приватного сектору,
зменшенню бідності
та покращенню
засобів до існування
та зайнятості в секторі
Газа.

Вжити заходів для
забезпечення того,
щоб реконструкція
та відновлення
привели до
покращення
управління,
зміцнення
інституцій, більшої
соціальної інтеграції,
захисту жінок,
молоді та
навколишнього
середовища.
Створіть необхідні
умови для швидкого
одужання.

Працювати в напрямку довготривалого припинення
військових дій, щоб забезпечити відновлення
приватного сектора та економіки в Газі, в тому числі за
рахунок збільшення дозволених торговців і
працівників і експорту товарів з Гази, а також
розширення зони рибальства (GoI, PA , міжнародна
спільнота).

10. Поліпшити вхід та вихід комерційних товарів (ГоІ, ПА
та міжнародне співтовариство).

11. Поліпшити внутрішні, стійкі та передбачувані джерела
доходів для ПА, щоб дозволити їй зміцнити свою
присутність в Газі та краще виконувати свої обов’язки.
12. Збільшити підтримку уразливих дітей у Газі (ПА,
міжнародне співтовариство).
13. Захист жінок, молоді та інших осіб, які загрожують
насильству; забезпечити соціально інклюзивне
відновлення (ПА, міжнародне співтовариство).

Підтримка економічного відновлення після негайної реконструкції також вимагатиме систематичних
політичних зусиль для створення сприятливого середовища для зростання приватного сектора. Економічне
зростання, створення робочих місць, скорочення бідності та покращення якості життя населення Гази
вимагатимуть: (i) більш ефективної та стійкої системи управління та кращих державних установ; (ii) послаблення
внутрішніх обмежень для приватного сектора та створення кращого сприятливого середовища для приватних
інвестицій; зосереджено на інтеграції Гази в регіональну та глобальну економіку через торгівлю; і (iii) достатня
допомога, в тому числі від донорів, для підтримки зусиль з реконструкції, а також середньострокова донорська
підтримка для відновлення громадської інфраструктури Гази, насамперед, електроенергії, водопостачання та
водовідведення, а також інфраструктури, необхідної для заохочення зростання сектора Газа. торговий сектор.
Тривалий прогрес буде неможливим без вирішення значущих структурних чинників конфлікту, переворотів у
розвитку та гуманітарних потреб. Серед іншого, покращення та модернізація економічних та адміністративних
відносин між ВП та ПА є важливими для миру та стійкого відновлення палестинців. Паралельно з цим необхідні
рішучі кроки на шляху до демократичного управління, зокрема виборів, та ключових галузевих реформ для
підвищення прозорості, підзвітності та фінансової стійкості на палестинських територіях.

Ключові факти
Одразу після конфлікту в травні 2021 року та припинення бойових дій, що відбулося, Група Світового
банку (WBG) у партнерстві з Європейським Союзом (ЄС) та Організацією Об’єднаних Націй (ООН) у
тісній співпраці з Палестинською автономією (ПА) та в консультації з організаціями громадянського
суспільства Гази та приватним сектором, провели швидку оцінку збитків та потреб (RDNA).

Малюнок 1. Хронологія RDNA Гази
Тривалість: 25 травня – 30 червня 2021 року

Цілі:
• Оцінити вплив останніх військових дій на населення, економіку, соціальне обслуговування та
інфраструктуру.
• Провести попередню оцінку потреб у реконструкції інфраструктури та відновленні надання
послуг.
• Інформувати Палестинську автономію (ПА), Європейський Союз (ЄС), Організацію Об’єднаних
Націй (ООН) та Групу Світового банку (WBG), загальну спільноту донорів та всіх партнерів з
розвитку, які готують негайні та короткострокові програми відновлення та реабілітації для
будівництва назад краще.

1. Швидка оцінка збитків і потреб

Географічний охоплення:
Ця RDNA зосередилася на Газі.

Обсяг оцінки:
•

Макроекономічний вплив
• 4 Соціальні сектори: житло; здоров'я; Освіта; соціальний захист та робочі місця;
• 5 Сектори інфраструктури: комунальні послуги;
водовідведення; Енергія; та цифрова інфраструктура;

Транспорт;

водопостачання

та

• 4 Виробничий та фінансовий сектори: сільське господарство; промисловість, послуги та
торгівля; і фінансовий сектор.
• 4 Наскрізні теми: гендер, уразливі групи; управління; та навколишнє середовище.

Джерела даних і методологія
• Віддалено зібрані та наземні дані: супутникові зображення високої роздільної здатності,
аналітика соціальних медіа, наземні дослідження, звіти Палестинської автономії, агентства
ООН та донорів, загальнодоступна інформація, а також ОГС, партнерські організації та
організації приватного сектору за допомогою низки Залучення зацікавлених сторін та
консультації. Ці різні джерела були використані для тріангуляції та підвищення правдивості
даних. RDNA адаптовано на основі методології оцінки потреб після катастрофи, спільно
розробленої Європейським Союзом, Групою Світового банку та Організацією Об’єднаних
Націй. Ключові висновки:
• Збитки: 290 – 380 мільйонів доларів США, причому найбільше постраждали соціальні сектори.
Тільки на житловий сектор припадає майже 93 відсотки загальної суми збитків.
• Збитки: 105 – 190 мільйонів доларів США, причому найбільшу частку збитків зазнають
соціальні сектори.
• Пріоритетні потреби на відновлення та реконструкцію 0-24 місяці: 345-485 мільйонів доларів
США.

ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ:
• У 2021 році ВВП Гази може скоротитися на 0,3 відсотка.
• За оцінками, безробіття зросте до 50 відсотків у 2021 році в основному через шкоду
підприємствам, тілесні ушкодження та загальне зниження економічної активності через
продовження наслідків пандемії COVID-19.
• Очікується, що бідність у секторі Газа зросте в порівнянні з піком, викликаним COVID-19 у 2020
році, при цьому рівень бідності досягне 59,3 відсотка в 2021 році з використанням міжнародної
межі бідності в 5,5 доларів США на день (за паритетом купівельної спроможності 2011 року).

1.1. Контекст: Конфлікт у травні 2021 року
20 травня 2021 року, після 11 днів найгіршого конфлікту з 2014 року, Ізраїль та бойовики в Газі
домовилися про припинення бойових дій, які набули чинності вранці 21 травня 2021 року. Під час
бойових дій бойовики, що базуються в Газі, вели вогонь. понад 4300 ракет із сектора Газа в
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напрямку міст і селищ південного та центрального Ізраїлю, при цьому Ізраїль завдав понад 1500
ударів по Газі 6. З обох сторін зафіксовано значні втрати та значні пошкодження.
До конфлікту в травні 2021 року ситуація в Газі характеризувалася затяжною гуманітарною кризою
та нестійкими соціально-економічними умовами. Палестинська економіка, особливо в секторі Газа,
стримується кількома структурними факторами, включаючи внутрішню палестинську політичну
напруженість, відсутність міжнародно визнаного уряду в секторі Газа протягом більше десяти років,
зупинені двосторонні мирні переговори, жорсткі обмеження Ізраїлю на пересування, торгівлю та
доступ. , нарощування бойовиків у Газі та повторювані цикли ізраїльсько-палестинського
насильства. У поєднанні зі слабкими виробничими секторами економіка здебільшого залежить від
зростання, обумовленого споживанням, 80 відсотків 7 якого відбувається за рахунок зовнішніх
трансфертів та міжнародної допомоги. Економічна стагнація зараз посилилася через пандемію
COVID-19, і, за оцінками, валовий внутрішній продукт (ВВП) Палестини скоротився на 11,5 відсотка
в 2020 році порівняно з 2019 роком, що має серйозні негативні наслідки для безробіття, рівня
бідності та рівня життя 8 . Одним із наслідків недавнього конфлікту є підвищений ризик передачі
COVID-19 через пошкодження медичних установ, включаючи центр первинної медико-санітарної
допомоги Хала Аль Шава, єдину лабораторію для тестування на COVID-19 у Газі.
Просуваючись вперед, політичні події стануть визначальним фактором на шляху відновлення Гази;
Регіональна динаміка, стан обмежень на пересування та доступ, а також постачання вакцин проти
COVID-19 – це критичні фактори. Ще до конфлікту, за оцінками, для повернення до рівня ВВП до
пандемії знадобилося більше трьох років. Останній цикл конфліктів, а також збитки та витрати,
пов’язані з ним, лише додали політичного та фіскального тягаря, що заважає розвитку Гази.

1.2. Цілі
Завданнями RDNA Гази є проведення багатосекторної оцінки для визначення впливу нещодавнього
насильства на Газу та її населення, економіку, соціальні служби та інфраструктуру. Він також прагне
інформувати ПА, ЄС, ООН і ГВБ, загальну спільноту донорів і всіх партнерів з розвитку, які готують
негайні та короткострокові програми відновлення та реабілітації.
Проведення RDNA – це процес, який потребує значної координації з ПА та на міжнародному рівні
між ГВБ та її партнерами, включаючи ЄС, систему ООН та двосторонні донорські агенції. Одночасно
з цією оцінкою WBG 7, ООН також проводить більш детальну оцінку збитків і наслідків. Ці оцінки
дозволять міжнародній спільноті сформувати більш чітке уявлення про реальність на місцях у Газі –
і допоможуть підготувати всеосяжну систему відновлення. Оцінки ООН будуть використовуватися
для інформування Світового банку та спонсорованих донорами стратегій щодо можливих стратегій
відновлення, реабілітації та реконструкції, включаючи додатковий перспективний звіт із
викладенням бачення та пріоритетів на середньо- та довгострокову перспективу. Агенції ООН та їхні
партнери також надають цінну оцінку менш «вимірних» наслідків конфлікту, таких як довгострокове
психічне та психосоціальне здоров’я, соціальна згуртованість, інклюзивність, інституції та людський
розвиток, особливо вразливих груп. Ці оцінки будуть завершені в найближчі місяці.

6 Управління

ООН з координації гуманітарних питань 7 Група

Світового банку, 2021 8 Там само.
7Ця

оцінка була чотиритижневою вправою, яка проходила з 25 травня по 25 червня 2021 року .
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1.3. Підхід і обсяг
Часовий масштаб: цей RDNA зосереджується на впливі конфлікту в травні 2021 року на сектор Газа
та потребах реконструкції та відновлення. Оцінки збитків, втрат і потреб були зроблені щодо
базового рівня матеріальних активів до конфлікту на основі останніх доступних даних для кожного
сектора. При оцінці потреб у відновленні та реконструкції, найближча перспектива визначається як
охоплення перших 6 місяців, а короткострокова визначається як наступний 18-місячний період (з 6
по 24 місяці).
Географічний охоплення: ця RDNA зосереджена на Газі.
Сектор галузевої сфери : ця RDNA покриває збитки та потреби в таких секторах:
1.

Соціальні галузі: Житло; здоров'я; Освіта; соціальний захист та робочі місця;

2.

Сектори інфраструктури: комунальні послуги; Транспорт; водопостачання та водовідведення;
Енергія; та цифрова інфраструктура;

3.

Виробничий та фінансовий сектори: сільське господарство; промисловість, послуги та
торгівля; і фінансовий сектор.

RDNA представляє ширший аналіз макроекономічного впливу останнього конфлікту та розглядає
такі наскрізні сектори: ґендер, уразливі групи; управління; та навколишнє середовище.
Через обмеженість даних деякі ключові сектори не можуть бути оцінені на цьому етапі, наприклад,
пошкодження культурних цінностей. Вони будуть додані, коли стане доступною більше інформації.
Рисунок 2: Зони впливу в секторі Газа

Рисунок 3: Щільність пошкодження в Газі
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Джерело: Ipsos Risk Analytics/Світовий банк (червень 2021 р.)

1.4. Методологія та збір даних
WBG розширив свої можливості для оцінки збитків і потреб під час триваючих конфліктів або в
ситуаціях, коли фізичний доступ неможливий. Для цього розроблено методологію RDNA, яка
проводиться дистанційно. Ця методологія адаптує Оцінку потреб після катастрофи (PDNA),
інструмент оцінки, спільно розроблений Європейським Союзом, Групою Світового банку та
Організацією Об’єднаних Націй, який використовувався в численних швидких оцінках у всьому світі.
8В умовах конфлікту методологія виключає оцінку збитків або втрат військової інфраструктури та

8Зовсім

недавно методологія RDNA була використана для оцінки наслідків шкоди, завданої в Бейруті, Ліван, після вибуху в порту Бейрута в
серпні 2020 року; а також оновлену оцінку динамічних потреб у Ємені, опубліковану в грудні 2020 року.
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пов'язаних активів. Партнери-виконавці вжили всіх необхідних заходів для того, щоб такі активи не
були включені до оцінок у цьому звіті.
Цей RDNA, проведений шляхом тріангуляції супутникових зображень, аналітики соціальних мереж,
наземних зйомок, звітів партнерських організацій та загальнодоступної інформації, оцінює (i)
шкоду, завдану матеріальним активам; (ii) подальші економічні втрати; та (iii) потреби у відновленні
та реконструкції.
• Збиток оцінюється як відновна вартість повністю або частково пошкоджених матеріальних
активів.
• Збитки оцінюються як негативна зміна, що виникає внаслідок конфлікту економічних потоків,
доки не буде досягнуто повного відновлення.
• Потреби у відновленні та реконструкції поділяються на дві великі категорії: реконструкція
інфраструктури та відновлення надання послуг. Ці витрати розраховуються на негайну (0-6
місяців) і короткострокову (6-24 місяці).

Оцінка збитків
Загалом, вартість пошкодження розраховується на основі: (i) вартості заміни активу до конфлікту;
(ii) кількість пошкоджених активів у кожній категорії, оцінених у секторі; та (iii) фізичний стан
пошкоджених активів. Будь-який актив, пошкодження якого становило приблизно 40 відсотків від
його доконфліктної вартості або більше, вважається повністю пошкодженим, тоді як часткове
пошкодження оцінюється як менше ніж 40 відсотків. Для кількісної оцінки потреб у інформуванні
програм відновлення грошова вартість Пошкодження виражається у вартості заміни з
використанням цін за одиницю, доступних до конфлікту. Ціни зібрані з джерел, включаючи
попередні процеси закупівель, проведені WBG та її партнерами, а також дані, надані від
Муніципального фонду розвитку та кредитування (MDLF) та Управління ООН з обслуговування
проектів (UNOPS) у Газі. Крім того, при оцінці впливу конфлікту на надання послуг важливо зібрати
інформацію про експлуатаційний статус об’єкта поряд зі зібраними даними про пошкодження.
Об’єкт вважається «частково функціонуючим», якщо він може надавати певний рівень послуг навіть
на неоптимальному рівні, тоді як він позначається як «непрацюючий», якщо він не може надавати
жодних послуг.

Оцінка збитків
Вимірювання втрат тягне за собою врахування наслідків конфлікту, крім безпосереднього
пошкодження та знищення матеріальних активів. Втрати визначаються як негативні зміни в
економічних потоках, що випливають із конфлікту і тривають до досягнення повного економічного
відновлення та фізичної реконструкції. Відповідно, ця кількісна оцінка втрат включає зниження
обсягів виробництва у виробничих секторах через оцінку збитків, будь-яке ймовірне зниження
доходів та будь-яке збільшення операційних витрат, пов’язане з наданням послуг, які
безпосередньо постраждали від кризи. Збитки виражаються в поточних грошових значеннях, тобто
вони представлені змінною потоку. Враховуючи нестабільність політичної економії в Газі,
вимірювання втрат від повторюваних потрясінь є надзвичайно складним.
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Оцінка потреб і кращий підхід
RDNA має на меті оцінити потреби у відновленні та реконструкції, а також надати інформацію про
підхід «Краще будівництво» (BBB). Цей підхід охоплює більше, ніж перебудову, щоб сприяти
використанню вдосконалених специфікацій, які спрямовані на підвищення стійкості та зменшення
вразливості. Цього можна досягти, наприклад, шляхом побудови більш відкритих об’єктів, які не
виключають жодних соціальних фракцій, прийняття більш жорстких захисних заходів, включення
підходу зеленого, стійкого, інклюзивного розвитку (GRID) та впровадження цілеспрямованих
реформ політики. Метою цього підходу є відбудова економіки та здатність людей поглинати
потрясіння, адаптуватися до викликів розвитку та криз, що повторюються, а також покращити рівень
їхнього життя та життя.

1.5. Обмеження та ключові проблеми оцінювання
Операційне середовище для збору даних було обмежено такими способами: по-перше, через
обмежені терміни збору даних, які охоплювали період з 4 по 17 червня, деякі важливі дані були
недоступні; по-друге, на додаток до глобальних обмежень на поїздки та вимог соціального
дистанціювання, пов’язаних із COVID-19, у той час як представники кількох секторів 11 змогли поїхати
до сектора Газа, інші не мали доступу до нього через обмеження на місцеві подорожі між Західним
берегом і сектором Газа. Використання дронів для доповнення супутникових знімків не
дозволялося; по-третє, розрив між Палестинською владою, що базується в Рамаллі, і фактичною
владою в Газі, створив додатковий рівень складності для збору та перевірки даних.
Команда з оцінки змогла пом’якшити ці обмеження за допомогою інструментів віддаленої обробки
даних, таких як супутникові зображення високої роздільної здатності та моніторингу соціальних
мереж, а також інформації та рекомендацій, наданих ООН та гуманітарними агентствами на місцях
у Газі. Усі висновки, включені в цю оцінку, були перевірені, наскільки це можливо, персоналом на
місці, але їх слід вважати орієнтовними з пояснення причин.
11 Такі, як енергетика, навколишнє середовище, послуги, торгівля та промисловість, соціальні сектори (крім культури та житла), транспорт,
водопостачання та каналізація.

2. Макроекономічний вплив та вплив людського розвитку

2.1. Контекст
Постраждала від неодноразових збройних конфліктів і жорстких обмежень на пересування та доступ товарів і
людей, економіка Гази була скорочена до частки свого потенціалу. Протягом майже 15 років Газа перебуває під
жорсткими обмеженнями з боку уряду Ізраїлю (GoI). Ці обмеження через проблеми безпеки надзвичайно
ускладнюють переміщення товарів і людей. За цей час Газа стала майже повністю закритою економікою з
обмеженими зв’язками із зовнішнім світом, зокрема із Західним берегом. Дані вказують на те, що з 1994 року
сукупний річний темп зростання Гази становив лише 1 відсоток, що є низьким показником у порівнянні з
аналогічними економіками. В результаті внесок Гази в загальну палестинську економіку зменшився вдвічі за
останні три десятиліття, з 36 відсотків у 1994 році до 18 відсотків зараз 9. Безробіття в секторі Газа досягло 48
відсотків у першому кварталі 2021 року, до недавнього конфлікту. За оцінками, пандемія COVID-19 мала
значний вплив на бідність у секторі Газа, а прогнози свідчать про те, що рівень бідності нижче 5,5 доларів США
на день (за паритетом купівельної спроможності 2011 року) збільшився з 43 відсотків у 2016 році. -17-57
відсотків у 2020 році.

Канали передачі конфлікту в травні 2021 року
Конфлікт у травні 2021 року стався в той час, коли економіка Гази вже страждала від спалаху COVID-19.
Додатковий шок, викликаний конфліктом, негативно вплинув на економіку кількома способами. Найбільший
вплив завдало закриття більшості підприємств під час конфлікту, що призвело до значної втрати продукції. Подруге, багато підприємств зазнали часткової шкоди, а деякі були повністю зруйновані, що призвело до втрати
економічної спроможності, яка триватиме доти, доки ці підприємства не почнуть працювати знову. По-третє,
конфлікт також завдав шкоди комунальним підприємствам та інфраструктурі Гази, таким як транспорт, вода,
каналізація та електроенергія, що не тільки призвело до втрати виробництва в цих секторах, але й вплинуло на
більшість секторів Гази.
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2.2. Макрооцінка
Конфлікт мав негативний вплив на економіку Гази кількома каналами. По-перше, через часткове або повне
пошкодження основних фондів і матеріальних активів підприємств, що призводить до втрати економічної
спроможності, яка зберігатиметься до тих пір, поки ці збитки не будуть усунені. Другий і більший вплив
пов’язаний із припиненням більшості економічної діяльності протягом усього періоду конфлікту, оскільки
підприємства не могли працювати, що призвело до значної втрати продукції. Другий тип збитків часто
пов'язаний не зі збитками, завданими підприємствам, а з відсутністю господарської діяльності. По-третє,
конфлікт також призвів до збитків комунальним підприємствам та інфраструктурі Гази, таким як транспорт,
вода, каналізація та електроенергія, що не тільки призвело до втрати виробництва в цих секторах, але й мало
побічний ефект у більшості секторів Гази.
Щоб оцінити вплив конфлікту на ВВП Гази, було прийнято двоетапний підхід. На першому етапі та в рамках
дослідження RDNA були проведені галузеві оцінки для розрахунку збитків, завданих соціальним,
інфраструктурним та виробничим секторами (включаючи сільське господарство, промисловість та послуги).
Зменшення запасів капіталу в кожному секторі було введено в модель обчислювальної загальної рівноваги
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відсотки відображають зменшення виплати заробітної плати державним службовцям.

(CGE) для Гази, щоб оцінити вплив на її реальний ВВП. На другому етапі модель CGE також була використана
для кількісної оцінки впливу припинення більшості економічної діяльності під час конфлікту на економіку Гази.
Згідно з цим підходом, за оцінками, ВВП Гази може скоротитися на 0,3 відсотка в 2021 10році, в порівнянні з
передконфліктними темпами зростання в 2,5 відсотка, які були спричинені пожвавленням економічної
активності через значне закриття , пов’язане з COVID-19. легкість. Якщо припустити, що ситуація з безпекою
залишається стабільною, економіка може відновитися в 2022 році, в основному через ефект низької бази та
вплив скасування блокування, пов’язаного з конфліктом. Проте очікується, що вплив скорочення капіталу
триватиме протягом наступних двох років і вплине на потенціал зростання, якщо не буде прискорено
виправлення.

Безробіття і бідність
Втрати ВВП призвели до погіршення соціальних умов. Згідно з моделлю CGE, безробіття в Газі, яке вже було
високим до конфлікту, прогнозується, збільшиться приблизно на два відсоткові пункти і досягне 50 відсотків у
2021 році через пошкодження та фізичне знищення підприємств, фізичні травми та загальне зниження в
господарській діяльності. Цей рівень безробіття буде найвищим з початку 1990-х років, коли були підписані
угоди в Осло. Оцінки також припускають, що конфлікт підвищив бідність у Газі до 59,3 відсотка в 2021 році (з
використанням міжнародної межі бідності 5,50 доларів США на день (2011 PPP). Це на 2,3 відсоткового пункту
вище, ніж пік, спричинений COVID-19 у 2020 році, і на 16,3 відсоткових пунктів більше, ніж значення 2016–2017
років (останні доступні офіційні дані).

Фіскальний вплив
Фіскальний вплив конфлікту було оцінено шляхом вимірювання його впливу на фінанси ПА. З
огляду на те, що ПА отримує лише незначні доходи від Гази, за даними Міністерства фінансів
ПА, очікується, що втрата доходів у 2021 році буде відносно невеликою, менше ніж 7 мільйонів
доларів США. Більшість цих втрат пояснюється зниженням зборів акцизів і ПДВ на нафту,
враховуючи припинення імпорту до Гази під час конфлікту в травні 2021 року та збитки,
завдані низці великих підприємств, особливо в промисловій зоні, через що вони не
експлуатаційні, а отже, не імпортують паливо. Фіскальний вплив на фактичну владу в Газі,
ймовірно, був більш істотним. Однак у цьому звіті це не зазначено через відсутність даних,
оскільки Банк не співпрацює з фактичною владою в Газі.
Що стосується витрат, то за три місяці до конфлікту в травні 2021 року ПА відновила зарплати
своїх співробітників у секторі Газа до 100 відсотків, у порівнянні з 70 відсотків у 2017 році. Це
збільшило державні щомісячні витрати в Газі приблизно на 15 мільйонів доларів США,
підвищивши їх до 150 мільйонів доларів США, або близько 37 відсотків загальних державних
витрат. Фіскальна ситуація ПА була надзвичайно важкою в 2021 році, із загальним дефіцитом
(до надання грантів) лише за перший квартал 2021 року і лише 30 мільйонів доларів США
бюджетної підтримки 11, що обмежує її здатність до подальшого збільшення витрат у секторі
Газа. . Як наслідок, можливості ПА щодо політики експансіоністських витрат є надзвичайно
вузькими, щоб уникнути подальшого збільшення фіскального балансу. З іншого боку,
очікується, що перерозподіл коштів на збільшення соціальної допомоги постраждалим сім’ям
у Газі разом із реалізацією деяких проектів розвитку відіграє головну роль у реагуванні на
наслідки конфлікту з фіскальної точки зору.
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на ВВП, створений моделлю CGE, було розраховано на основі зменшення капіталу в постраждалих секторах, яке було переведено на втрати доданої
вартості за допомогою таблиць «Вхід/Випуск», які дозволяють моделі охопити зворотні/прямі зв’язки між секторами .
1130 мільйонів доларів США – це грант на політику розвитку, наданий Світовим банком.

2. Макроекономічний вплив та вплив людського розвитку

Таблиця 4:
Вибрана Газа

Макроекономічні Показники, 2019-2023 роки
Зростання реального ВВП %

0.4

-12.3

-0,3

3.0

1.6

ВВП на душу населення дол. США (реальний)

1422

1214

1176

1178

1164

Безробіття

45.1

46.6

50.3

50.2

50.4

Інфляція ІСЦ

1.00

1.00

1.20

1.21

1.24

Баланс поточного рахунку % від ВВП

-1.7

-1.1

-0,9

-0,9

-0,9

-41,6

-36,4

-36,5

-36,7

-36,7

Торговий баланс
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Експортні товари

0.9

0,7

0.3

0.3

0.3

Експортні послуги

0.8

0,7

0.3

0.3

0.3

Імпортні товари

40.6

35.4

34.7

34.8

34.8

Імпортні послуги

2.7

2.5

2.5

2.5

2.5

40,0

35.3

35.6

35.8

35.8

Чисті трансферти та дохід

Чисті перекази та доходи приватні
чистих трансфертів та доходів

11.64.43.53.53.5
28.430.932.132.232.2

Фіскальний рахунок % від ВВП*
Витрати

27.5

33.8

32.8

32.3

32.2

Доходи (включаючи гранти)

23.0

26.1

26.6

27.4

28.2

Баланс державного управління

-4.5

-7.7

-6.2

-4.9

-4,0

Державний борг, напр. заборгованість

16.3

24.2

28.2

30.4

31.8

*Примітка: фіскальні дані стосуються фінансів Палестинської влади, а не фактичної влади. Джерело: Центральне бюро
статистики Палестини (PCBS) та Міністерство фінансів для фактичних цифр, а також співробітники Світового банку для
прогнозів.

2.3. Гуманітарна відповідь
27 травня Координатор ООН з гуманітарних питань для палестинських територій розпочав міжвідомчий
миттєвий звернення, вимагаючи 95 мільйонів доларів США на підтримку надзвичайних гуманітарних ситуацій
та реагування на раннє відновлення протягом трьох місяців; оновлена версія була випущена в середині червня.
План доповнює 417 мільйонів доларів США, запитаних у рамках Плану гуманітарного реагування на 2021 рік,
що покриває вже існуючі гуманітарні потреби. Станом на 17 червня різні донори пообіцяли близько 60
мільйонів доларів США проти Flash Appeal. Близько 18 мільйонів доларів США було вивільнено Координатором
гуманітарних питань з Гуманітарного фонду палестинських територій, причому 95 відсотків з них виділено на
сектор Газа, а 5 відсотків – на охорону здоров’я, захист і притулок на Західному березі. Крім того, Координатор
надзвичайних ситуацій ООН виділив 4,5 мільйона доларів США з Нью-Йорка, у тому числі на безпечне
видалення вибухонебезпечних пережитків війни (ВПВ), субсидії на оренду для біженців, чиї будинки були
зруйновані, і відновлення основних послуг, таких як медична допомога та вода. . 12
Тримісячне гуманітарне звернення збігається з початком етапу відновлення, визначеного в цьому RDNA.
Негайна гуманітарна реакція включає невідкладний ремонт, необхідний для полегшення гуманітарної ситуації,
і покликаний закласти основу для негайної та довгострокової реконструкції та відновлення. Ранній ремонт буде
зосереджено на житлових приміщеннях, закладах охорони здоров’я та освіти, транспортних та енергетичних
мережах, комерційних і громадських будівлях, а також на об’єктах водопостачання та каналізації. Важливо, щоб
міжнародне співтовариство також допомагало у психосоціальній підтримці, відновленні систем соціального
захисту, відновленні соціальних та муніципальних послуг, а також відновленні діяльності приватного сектора.
Надання негайної гуманітарної допомоги з урахуванням подальшого відновлення та реконструкції є суттю
підходу «Гуманітарний зв’язок – розвиток – мир», якому повністю віддані суб’єкти гуманітарної допомоги та
розвитку на палестинських територіях.
Після військових дій КПП Ерез, основний пункт пропуску між сектором Газа та Ізраїлем, був закритий для
більшості палестинців у Газі, за винятком термінових медичних направлень до Ізраїлю або інших палестинських
територій. Протягом останнього тижня травня, відразу після припинення бойових дій, було схвалено лише 13
відсотків дозволів для медичних пацієнтів на в’їзд до Ізраїлю з сектора Газа, відсоток, який досяг 43 відсотків
до першого тижня червня. Крім того, вантажний пункт пропуску Карм-Абу-Салем (Керем-Шалом) залишається
відкритим для ввезення конкретних основних товарів, включаючи продукти харчування, фураж та медичні
товари, а також паливо для приватного сектора та БАПОР, тоді як весь інший імпорт залишається. заборонено.
З 10 травня дозволено дуже обмежений експорт. Через пункти пропуску Рафах і Карм-Абу-Салем продовжували
надходити вантажівки з допомогою, включаючи продукти харчування та ліки, а також паливо та будівельні
матеріали 16 .
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ООН з координації гуманітарних питань..

Сукупний ефект
Сукупний ефект прямої шкоди економічним установам та активам, а також існуючі вразливі місця в Газі та пік
кризи COVID-10 перервали доступ до засобів до існування багатьох сімей. Зменшення потоків допомоги за
попередні роки, а також десятирічні обмеження доступу та пересування мали значний вплив на послуги,
особливо з огляду на те, що створення робочих місць більше не сприяє зростанню. Виробничий сектор був
видовбаний і стримував економіку від реалізації свого потенціалу. Близько чверті палестинців у секторі Газа
(близько 500 000 осіб) помітили, що їхні доходи значно впали у 2019 році навіть до кризи COVID, що призвело
до сильного скорочення ліквідності, яке вплинуло на всі аспекти економіки.
Основні економічні та матеріально-технічні перешкоди для майбутнього відновлення та реконструкції Гази
включають: (i) обмежений доступ до ресурсів, накладений обмеженнями на переміщення товарів і людей і
що призводить до зростання цін, зокрема на будівельне обладнання та матеріали; (ii) обмежений фіскальний
простір; та (iii) слабкі державні установи. Щоб краще подолати ці зовнішні виклики, план відновлення
повинен мати сильну участь Палестини в тісній координації з партнерами-донорами та іншими
зацікавленими сторонами, використовуючи міжнародний досвід, забезпечувати єдину та скоординовану
відповідь і уникати будь-якого дублювання зусиль, а також включати голоси найбільш вразливі групи. План
також має відповідати національним цілям розвитку та враховувати екологічні та соціальні наслідки
втручань, а також заходи запобігання COVID-19. Він також має спиратися на уроки, винесені з попередніх
планів відновлення та реконструкції, встановити чіткі механізми підзвітності та включати дорожню карту, яка
чітко визначає ролі та обов’язки та приділяє особливу увагу участі приватного сектору.
Щоб запровадити підхід BBB під час зусиль із відновлення та реабілітації, проблеми та вразливі місця, які,
можливо, сприяли наслідку конфлікту, слід, наскільки це можливо, вирішувати, тим самим дозволяючи
постраждалим секторам та громадам краще готуватися до та керувати ними. і пом'якшити майбутні ризики.
Сюди входить відсоток BBB, який спрямований на забезпечення використання екологічно чистих, стійких та
енергоефективних інструментів і методів у відновленні та реконструкції, а також на розбудову
енергоефективних та екологічно стійких об’єктів, а також на вирішення структурних проблем, які
перешкоджають покращенню. в різних секторах економіки Гази.

17 Для зручності довідки оціночна вартість, представлена в цьому розділі, була округлена до найближчих кратних 5 мільйонів доларів США.

3.1. Соціальні сектори
3.1.1. Житло
Збитки: 130 – 160 мільйонів доларів США
Збитки: 5 – 10 мільйонів доларів США
Загалом, за оцінками, нещодавній конфлікт вплинув на близько 4100 одиниць житла 13, загальний збиток яких
становить 130-160 мільйонів доларів США. Близько 1600 одиниць було повністю знищено і 2500 частково
пошкоджено. Найбільше постраждав губернаторство Газа: 62 відсотки загальної шкоди припадає на його
кордони, далі йде Північна Газа на 17 відсотків і Дейр-ель-Балах на 13 відсотків. Одиниці багатоквартирних
будинків становлять 91 відсоток усіх пошкоджених житлових будинків. Загалом збитки в житловому секторі
13Під

час оцінки використовувалися супутникові знімки, щоб оцінити шкоду житловому сектору на основі 100-метрової зони впливу на побічні збитки.
Незважаючи на те, що наземна правда використовувалася на більш ніж 1000 контрольно-пропускних пунктах, фактичний рівень побічної шкоди може
бути більшим, ніж враховано в цій оцінці; це буде додатково перевірено, коли ПРООН та БАПОР завершить більш детальну оцінку збитків житла. Поки
що результати первинної оцінки вказують на більшу кількість пошкоджених будинків; частина цих пошкоджень припадає на фундаменти конструкцій,
які не обов’язково видно зверху.

оцінюються в 5-10 мільйонів доларів США. Цей показник відображає вартість тимчасової оренди житла
переміщеними власниками та чисту втрату орендного доходу орендодавцями.14
На початку війни понад 70 000 палестинців у Газі були змушені покинути свої домівки. Вони ховалися в
школах, колективних центрах, у друзів і родичів. Після припинення бойових дій більшість вимушено
переміщених осіб повернулися до своїх домівок, деякі з яких були частково пошкоджені або структурно
небезпечні. Близько 27 сімей, чиї будинки зараз непридатні для проживання, залишилися вимушеними
переселенцями у двох школах, які керуються БАПОР, а інші досі перебувають у друзів та родичів або в
орендованому житлі.15

Потреби на відновлення та реконструкцію: 45 – 60 мільйонів доларів США
Загальні пріоритетні потреби в житлі протягом наступних 18-24 місяців оцінюються в межах 45-60 мільйонів
доларів США. Це покриє витрати на надання тимчасових рішень щодо житла (наприклад, грошова допомога
в оренді) тим, чиї житлові одиниці були повністю зруйновані або серйозно пошкоджені. Це також
включатиме підтримку найбільш вразливих верств населення, ремонт частково пошкоджених одиниць, що
робить їх придатними для проживання, і швидкий початок реконструкції повністю знищених одиниць. Цей
кошторис також включає оцінки та технічну допомогу для планування реконструкції та благоустрою
мікрорайону. Повна реконструкція пошкодженого та зруйнованого житлового фонду, ймовірно, займе
більше 24 місяців.
Рішення щодо надання житлової допомоги мають бути відкалібровані для різних потреб за допомогою
єдиної політики реконструкції, яка забезпечує справедливий процес. Створення платформи реконструкції
для обміну даними має важливе значення для визначення пріоритетів і послідовності. Прийняття стратегії
реконструкції в масштабі Гази та планів відновлення на рівні сусідів у співпраці з місцевою владою та за
допомогою сильної стратегії залучення громадян сприятиме вертикальній та горизонтальній інтеграції зусиль
з відновлення та реконструкції в рамках генеральних планів.

14Втрати,

що виникають у результаті видалення сміття, включаються в розділ «Навколишнє середовище».

15БАПОР/ПРООН.

Малюнок 4: Приклад пошкодження житлового сектору
ДЖЕРЕЛО: WV1
супутникові
зображення
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ДЖЕРЕЛО: Супутникові зображення SV1
DOI: 25 травня 2021 року
GEO: 31.51580552, 34.44872559

Джерело: Ipsos Risk Analytics/Світовий банк (червень 2021 р.)

3.1.2. Здоров'я
Збитки: 10 – 15 мільйонів доларів США
Збитки: 15 – 20 мільйонів доларів США
На систему охорони здоров’я Гази суттєво вплинув нещодавній конфлікт, приблизний загальний фінансовий
вплив збитків і збитків коливається від 25 до 35 мільйонів доларів США, що призвело до значного збільшення
тягаря захворювань та збоїв у наданні медичних послуг. Вплив конфлікту на сектор охорони здоров’я є як
прямим, через пошкодження інфраструктури охорони здоров’я, так і непрямим, через втрати, понесені через
перерви в наданні послуг. Збиток від конфлікту оцінюється в 10-15 мільйонів доларів США і включає
пошкодження інфраструктури 6 лікарень, 7 клінік, одного центру охорони здоров’я та однієї лабораторії, а
також іншої лабораторії та клініки охорони здоров’я Хала Аль-Шава. які були повністю знищені. Збитки для
сектору охорони здоров’я оцінюються в межах 15–20 мільйонів доларів США, включаючи втрати від перебоїв
у роботі закладів охорони здоров’я, збільшення використання медичних послуг як прямий наслідок
конфлікту (включаючи спеціалізовану та довгострокову реабілітаційну допомогу інвалідам внаслідок
серйозні травми), а також посилення впливу COVID-19. Оскільки ця оцінка виключає економічний вплив
тягаря захворювання, пов’язаного з конфліктом, це, ймовірно, занижена.
Кількість людей у секторі Газа, з точки зору поранень і загиблих, була значною, оскільки майже 2000
палестинців отримали поранення, у тому числі понад 600 дітей; Загинули 260 палестинців, у тому числі 66
дітей і 41 жінка. 16Також повідомлялося про декілька постраждалих серед медичних працівників, близько 42
медичних працівників отримали травми в результаті насильства. 17На додаток до смертей і травм, існують
16Окупована
17

палестинська територія (ОПТ): відповідь на ескалацію в Звіті про ситуацію № 4 ОПТ: 11-17 червня 2021 року.
ВООЗ:http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_oPt_Donor_Appeal_20_May_2021_Final_May_20_2021. pdf?ua=1; доступ 21
червня 2021 року

значні наслідки для психічного здоров’я від насильства, втрати сім’ї та близьких, а також розчарування від
відсутності контролю через посилення бідності, безробіття та незахищеності. Психічне здоров’я є особливо
важливою проблемою в Газі як для дорослих, так і для дітей через тривалий вплив насильства. Багатьом
пацієнтам, які стикаються з хронічними або невідкладними станами, які вимагають направлення до лікарень
за межами Гази, потрібні дозволи на виїзд від ізраїльської влади. В останній тиждень травня було схвалено
лише 13% дозволів на виїзд пацієнтів із сектора Газа до Ізраїлю чи Західного берега, включаючи Східний
Єрусалим. Крім того, бойові дії також вплинули на реакцію на COVID-19 через сплеск інфекцій та уповільнення
рівня тестування та вакцинації. Пандемія COVID-19 та її вплив на повсякденне життя та засоби існування
людей ще більше загострили потребу в психічному здоров’ї та психосоціальній підтримці (MHPSS).

Потреби на відновлення та реконструкцію: 30 – 40 мільйонів доларів США18
Реконструкція стане значним фінансовим тягарем для системи охорони здоров’я в Газі. Враховуючи
необхідність кращого управління пандемією COVID-19 та її впливом на бідність та економічне зростання,
реконструкція сектору охорони здоров’я призведе до позитивних зовнішніх наслідків для загальної
реабілітації Гази в найближчій і короткостроковій перспективі. Як орієнтир, загальні витрати на охорону
здоров’я з усіх джерел у Газі становили 196 мільйонів доларів США, або 6,5 відсотка ВВП; Загальний
фінансовий вплив збитків, втрат і потреб, оцінений у цьому RDNA, відповідає майже 20% загальних витрат на
охорону здоров’я у 2019 році. Оскільки Газа відновлює свою систему охорони здоров’я, пріоритет має бути
наданий посиленню готовності системи охорони здоров’я до зовнішніх потрясінь і спроможності керувати
медичними послугами з найбільш серйозними порушеннями, які допомагають задовольняти найнагальніші
потреби населення в галузі охорони здоров’я, включаючи травми, COVID-19 та психічне здоров’я.
Потреби в галузі охорони здоров’я оцінюються в межах 30-40 мільйонів доларів США. Ці потреби включають
негайні (10-15 мільйонів доларів США) та короткострокові (20-25 мільйонів доларів США) потреби як прямий
наслідок конфлікту, що охоплює такі заходи, як реконструкція медичних закладів, поповнення запасів
критичних ліків, медичних товарів. та обладнання, фінансування операційних витрат закладу, забезпечення
безперервності послуг, особливо у разі травм, неконфліктні медичні послуги, мобілізація додаткових ресурсів
для реагування на COVID-19 та доступ до послуг психічного здоров’я. Цей кошторис також включає
відновлення послуг на наступні два роки 19.

3.1.3. Освіта
Збитки: 3 – 5 мільйонів доларів США Збитки: 0,4 – 0,5 мільйона доларів США
15-річний підліток, який сьогодні живе в секторі Газа, пережив би чотири великі конфлікти, останнім з яких
був раунд у травні 2021 року. Повторний і тривалий вплив такого високого рівня стресу в результаті циклу
конфліктів і депривації може бути особливо шкідливим для дітей, оскільки це має далекосяжні наслідки для
їх фізіологічного та емоційного благополуччя, а також їх поведінкового та неврологічного розвитку. Ці
негативні наслідки, у свою чергу, знижують здатність дітей навчатися в школі та стати майбутніми
продуктивними особистостями. Крім того, доступ до освіти вже був серйозно обмежений з березня 2020 року
через часті карантини та закриття шкіл, введені для боротьби з поширенням пандемії COVID-19. Таким чином,
палестинські діти в секторі Газа потрапили в останню кризу вже з великим дефіцитом шкільної освіти та
навчання. Насправді, сектор освіти вже страждає від відсутності достатньої кількості шкільних будівель, що
призводить до практики подвійних змін: загалом 422 державні школи працюють із 299 будинків, 278 шкіл

18Згідно

з припущеннями, використаними в інших розділах, ця цифра включає коефіцієнт «Краще будівництво», що становить 20 відсотків до витрат на
реконструкцію, щоб (i) посилити стійку реконструкцію, (ii) закрити прогалини в секторі охорони здоров’я до конфлікту та (iii) покрити інфляцію та
страхування/страхові внески тощо.

19Таким

чином, на основі підходу BBB, ці оцінки виключають потреби у зміцненні стійкості сектора охорони здоров’я за межами 0-24 місяців.

UNRWA працюють із 179 будинків та 64 приватні школи 20. Інакше кажучи, будь-яке пошкодження шкільних
будівель, де проживають дві зміни, тобто 122 громадських та 98 шкільних будівель БАПОР, фактично
перешкоджає навчанню двох груп учнів.
Доступні дані, зібрані ПА у співпраці з партнерами з розвитку, вказують на те, що приватні дитячі садки (116
установ) і державні школи (140 будівель) зазнали в основному пошкоджень вікон, дверей, зовнішніх стін,
дитячих майданчиків, резервуарів з водою та труб, а також сонячних панелей – внаслідок впливів, що
відбуваються поблизу установ. Ще 41 будівля, в якій розміщено школи БАПОР, постраждали так само, як і
державні школи. Однак у випадку БАПОР ще 63 шкільні будівлі були пошкоджені в результаті зношеності
житла близько 70 000 внутрішньо переміщених палестинців у Газі, які шукали притулку в цих школах під час
конфлікту. Для третинного сектору наявні дані вказують на пошкодження 9 коледжів та університетів.

Потреби на відновлення та реконструкцію: 40 – 55 мільйонів доларів США
Важливо зазначити, що будь-яка затримка з початком наступного навчального року додасть і без того значних
втрат у навчанні, яких зазнали палестинські діти на сьогоднішній день, і може призвести до різкого падіння
охоплення школою та успішності, а відновлення займе багато років. Однак відновлення доступу до шкіл у
секторі Газа не забезпечить реальне навчання в цих школах, оскільки існує нагальна потреба в подоланні
травми, від якої палестинські діти страждають роками і яка знову посилилася в результаті останніх
бомбардувань. . У наступні 1-2 роки необхідно забезпечити необхідну психічну та психосоціальну підтримку
учням і вчителям, що відновить здатність палестинських дітей у Газі брати участь і навчатися в школі. Існують
прецеденти такої підтримки в секторі Газа, програми, які призвели до зменшення кількості кошмарів,
тривожних емоцій і фізичних захворювань, а також підвищення інтересу до відвідування школи та виконання
домашніх завдань серед палестинських учнів у Газі, які беруть участь у програмі 21. Таким чином, потреби на
відновлення, які оцінюються приблизно в 40-55 мільйонів доларів США, враховують широке розгортання та
інституціалізацію програм психічного здоров’я та психосоціальних програм у всіх школах у секторі Газа.
Враховуючи тиск на школи в секторі Газа з подвійними змінами, існує потреба покращувати роботу, в тому
числі через покращення водопостачання та санітарії, щоб включати потреби хлопчиків і дівчаток,
встановлення сонячної енергії через часті відключення електроенергії, встановлення доступних об’єктів. для
дітей з обмеженими можливостями та озеленення шкільного середовища, додаткові класні кімнати, де
дозволяє простір, та посилення залучення громади до процесу реабілітації 22.

3.1.4. Соціальний захист та робочі місця
Збитки: 1,5 – 2 мільйони доларів США
Збитки: 40 – 50 мільйонів доларів США
Конфлікт у травні 2021 року посилив уже існуючі вразливі місця в секторі Газа, збільшивши і без того високу
бідність, відсутність продовольчої безпеки та рівень безробіття, що призвело до серйозних втрат її людського
капіталу. Багато сімей втратили свої домівки та засоби до існування через пряме пошкодження економічних
установ та активів або через відсутність доступу до джерела існування.
Очікується, що 8 000 домогосподарств (або близько 45 000 осіб) потребуватимуть негайної продовольчої та
непродовольчої допомоги, у той час як майже стільки ж можуть впасти в бідність у найближчі місяці, і їм
доведеться краще підтримувати за допомогою грошових переказів. Певна кількість людей, ймовірно,
постраждали від постійної інвалідності через конфлікт і потребуватимуть доступу до соціального захисту,

20Цифри
21Шах,

включають як базові, так і середні школи.

Ритеш. 2017. Покращення добробуту дітей: оцінка Програми кращого навчання NRC в Палестині.

22Додаткові

вимоги щодо «кращого відновлення» палестинської системи освіти в Газі в цілому очікують майбутньої більш детальної спільної оцінки ЄС, ООН
і Світового банку.

включаючи регулярну підтримку доходів та медичне обслуговування. За оцінками, у сім’ях, які втратили
житло, налічується 7000 дітей, а близько 600 з 2000 поранених були дітьми.
Прямі фізичні збитки сектору соціального захисту 23 населення були невеликими, зокрема пошкодження
одного будівельного комплексу, включаючи два офісні будівлі, орендовані Міністерством соціального
розвитку (МСР) і Міністерством праці (МП), а також дитячий будинок. Ця шкода може призвести до незначних
збоїв у роботі технічної та професійної освіти та навчання (ТПТО) та центрів зайнятості, які раніше
розміщувалися в будівлі МЛ.

Потреби на відновлення та реконструкцію: 45 – 55 мільйонів доларів США24
При загальній сумі від 20 до 25 мільйонів доларів США, найневідкладніші потреби в секторі мають бути
зосереджені на наданні базової соціальної допомоги (наприклад, продовольчі, непродовольчі товари та
грошова допомога) тим, хто втратив своє житло, засоби до існування та робочі місця через конфлікт у травні
2021 року. Важливо захистити людей, які стали вразливими як прямий наслідок конфлікту, включаючи людей
з новими інвалідністю, а також надати доступ до програм соціальної допомоги, включаючи грошові перекази
та перекази ваучерів найбіднішим, найбільш незабезпеченим продовольством та найбільш уразливим
домогосподарствам. ще до недавньої кризи. Координація допомоги, яку надають Міністерство охорони
здоров’я та гуманітарні партнери, є ключовим моментом у найближчій перспективі та має розпочатися з
визначення та націлювання на відповідних бенефіціарів.
У короткостроковій перспективі для продовження підтримки тих, хто потребує грошової допомоги 25, а також
медичних та соціальних послуг , необхідно від 25 до 30 мільйонів доларів США 26 . Враховуючи нагальну
потребу в медичних та соціальних послугах для вразливих груп населення по всій Газі, яка різко зросла,
короткострокові заходи є важливим доповненням, як-от можливості працевлаштування через готівку за
роботу та психічне здоров’я та психосоціальну підтримку.

3.1.5. Культура
Початкові спостереження показали, що багато об’єктів культурної спадщини постраждали під час конфлікту.
Сюди входить гавань Антедон, яка входить до Орієнтовного списку пам’яток Палестини з потенційною
видатною універсальною цінністю, а також Візантійська церква в Джабалії, серед інших.
Початкова оцінка, проведена Міністерством культури (МК), показала, що в першу чергу постраждали освітні,
медіа та культурні заклади, зокрема видавництва, книгарні та культурні центри. Оцінка також повідомила
про повне або часткове пошкодження 44 закладів і центрів, з яких 39 зазнали серйозних пошкоджень, а 5
були зруйновані. Крім того, були завдані матеріальні втрати орендованих місць, обладнання, архівів, майна
та речей, а також втрат художніх колекцій, рідкісних книг та артефактів. Повідомлялося також про фінансові
втрати через скасування заходів та заходів, а також втрату засобів до існування щонайменше 325 працівників,
за винятком негативного впливу на незалежних артистів, музикантів та працівників культури. За
попередньою оцінкою Міністерства охорони здоров'я, лише в секторі культури початкова оцінка втрат
становить 3-4 мільйони доларів США, включаючи матеріальні збитки. 32

23Під

втратою соціального захисту та робочих місць слід розуміти неспроможність домогосподарств підтримувати свої засоби до існування та доходи через,
серед іншого, відсутність роботи, смерть членів сім’ї (головних годувальників), погіршення фізичного та психічного здоров’я та нові -виявлені
інвалідності, а також їхні потреби та доступ до послуг.

24Ця

оцінка базується на оцінці UNICEF/WFP/MoSD/MoPW і не включає потреби відновлення та реконструкції з порядку денного робочих місць. Він розглядає
лише негайну та короткострокову грошову допомогу для тих, хто безпосередньо постраждав від конфлікту.

25 Крім

того, 81 000 домогосподарств, які вже скористалися Національною програмою грошових переказів у Газі, потребують підтримки, враховуючи їх
підвищену вразливість після конфлікту.

26Наприклад,

психосоціальна допомога, лікувальна фізкультура/відвідини дому до людей похилого віку, дітей або нових інвалідів або інші медичні послуги,
освітні послуги для маленьких дітей та/або дітей з особливими потребами.

Збитки, втрати та потреби Сектору культури не були визначені кількісно в рамках цієї оцінки через труднощі
зі збором та перевіркою необхідних даних протягом періоду цього РДНК. Для оцінки впливу на цей сектор і
планування його відновлення терміново потрібна детальна оцінка.
32 Хоча дані, зібрані для RDNA, не надавали незалежної оцінки збитків і збитків, завданих культурним центрам та асоціаціям у Газі, деякі з цих втрат були
покриті оцінками інших секторів цієї RDNA (наприклад, соціальний захист та робочі місця).

3.2. Сектори інфраструктури
3.2.1. Муніципальні служби
Збитки: 25 – 30 мільйонів доларів США Збитки:
2 – 5 мільйонів доларів США
До конфлікту в травні 2021 року муніципальні органи влади вже були суттєво обмежені у фінансовому плані
у своїй здатності підтримувати основні послуги через економічні умови та поточний вплив COVID-19. Цей тиск
ще більше посилився через конфлікт і вплине на терміни загального відновлення.
Значних фізичних збитків було завдано по всій Газі, переважно в високоурбанізованих районах, завдавши
серйозних збитків 25 муніципальним об’єктам 27 . Загальна вартість пошкодження муніципальної
інфраструктури оцінюється в межах 25-30 мільйонів доларів США. Додаткові 5-10 мільйонів доларів США,
оцінені як збитки, пов'язані з муніципальною інфраструктурою WASH, включені в загальний аналіз сектору
WASH 28 . Лише на місто Газа припадає 47 відсотків загальної шкоди муніципалітету, пов’язаної з
муніципальними дорогами, тротуарами та вуличними меблями, такими як транспортні бар’єри, ліхтарі та
знаки. Громадські приміщення та об’єкти, яких у Газі вже не вистачало, зазнали додаткової шкоди, яка
оцінюється в 4-5 мільйонів доларів США, що становить 15 відсотків загальної шкоди міста. Вуличні ліхтарі та
контейнери для твердих побутових відходів також зазнали значних пошкоджень. Відповідно, через цей
вплив муніципалітети зазнали збільшення своїх операційних витрат разом із втратою доходів. Загальні збитки
оцінюються від 2 до 5 мільйонів доларів США. Більше того, додатковий тягар вивезення завалів для
муніципалітетів збільшив їхні витрати та відволікав кошти, спочатку спрямовані на відновлення інших
муніципальних послуг 35 . Таким чином, повсюдна шкода міській інфраструктурі впливає на умови життя,
руйнування доріг і завали обмежують мобільність і забруднюють повітря, а пошкодження інфраструктури
WASH та твердих відходів ще більше погіршують довкілля та загрожують здоров’ю населення. Пошкодження
громадського простору заважає економічній діяльності та ще більше знижує якість життя міської бідноти, яка
живе в тісних умовах у Газі.

Потреби на відновлення та реконструкцію: 30 – 40 мільйонів доларів США
Загальні потреби в відновленні та реконструкції в найближчій і короткостроковій перспективі для сектору
муніципальних послуг оцінюються в діапазоні 30 – 40 мільйонів доларів США. Серед них 27-35 мільйонів
доларів США на відновлення та будівництво інфраструктури та 3-5 мільйонів доларів США на відновлення
муніципальних послуг у Газі. Негайні потреби у відновленні (0-6 місяців) оцінюються в 15-20 мільйонів
доларів США і включають заміну та ремонт зруйнованих та пошкоджених вуличних ліхтарів, комунальних
транспортних засобів та контейнерів для твердих побутових відходів, а також частково пошкоджених доріг
27У цьому муніципальному розділі повідомляється про вплив конфлікту на місцеві

органи влади та послуги та інфраструктуру, що надаються, експлуатуються
та/або обслуговуються муніципалітетами в Газі, включаючи дороги (первинні, вторинні та третинні), збір твердих відходів, громадські парки та споруди,
і ринки водопостачання та каналізації (підключені до доріг), бойні та інші комунальні установи. Пошкодження регіональних доріг охоплюються
розділом 3.2.2, який стосується транспортного сектору.

28Загалом

24 муніципалітети надають та утримують послуги водопостачання та водовідведення в межах своїх адміністративних кордонів. Було погоджено,
що роботи з реконструкції та відновлення мереж водопостачання та водовідведення, пов’язаних із мережами муніципальних доріг, будуть координуватися
та керуватися муніципалітетами за підтримки MDLF. Муніципальні оцінки були надані MDLF. 35 Оцінку витрат на вивезення завалів можна знайти в розділі
3.4.4, що стосується розділу «Навколишнє середовище».

та спрямований на забезпечення безпеки та відновлення якості життя громадян. Підтримка поточних витрат
муніципалітетів, особливо палива та інших постачання для розчищення сміття, також важлива для підтримки
надання послуг. Короткострокові (6-24 місяці) потреби в відновленні оцінюються в межах 15-20 мільйонів
доларів США і включають реконструкцію повністю зруйнованих доріг. та іншу інфраструктуру, як-от
громадські будівлі та приміщення.
Інвестиції у відновлення та реконструкцію міст мають бути міжгалузевими та масштабованими, щоб
забезпечити інтегрований підхід, який виходить за рамки інвестицій в один сектор. Цілісний підхід до
реконструкції на основі територій може оживити квартали, а не просто відремонтувати окремі послуги, таким
чином дозволяючи розширити процес відновлення, який спрямований на покращення повсякденного життя,
засобів до існування та соціальної стабільності людей. Також важливо зміцнити спроможність муніципалітету
для просторового планування та комплексного надання послуг, узгодивши зусилля з негайного відновлення
з довгостроковими цілями розвитку за допомогою підходу BBB.

3.2.2. Транспорт
Збиток: 15 – 20 мільйонів доларів США
Збитки: 3 – 5 мільйонів доларів США
Оскільки немає доступу до повітряного чи морського транспорту, пересування всередині сектора Газа
здійснюється переважно автомобільним шляхом із трьома основними прикордонними пунктами Карм-АбуСалем, Ерез і Рафах. Конфлікт у травні 2021 року завдав шкоди погіршенню стану доріг, а також транспортних
засобів та допоміжних служб. Повідомлялося про два типи пошкоджень на дорогах, пов’язаних із
конфліктом: (i) пошкодження від воронок на поверхні проїжджої частини; та (ii) побічна шкода від уламків
зруйнованих будівель. Огляд понад 1400 зон впливу за допомогою до- та постконфліктних супутникових
знімків високої роздільної здатності, зроблених через два дні після припинення бойових дій, виявив
пошкодження на загальну суму 264 метри та перешкоди вздовж 366 метрів відрізків стратегічних коридорів
доріг, побудованих Міністерством громадськості. Роботи та житло (MPWH), в основному зосереджені в
Північній Газі. Недавній конфлікт також знищив і пошкодив приватні та громадські транспортні засоби, а
також 6 вантажівок і 47 автобусів, що призвело до втрат доходів, перебоїв у логістиці та ланцюгах поставок,
а також вплинуло на доступність роботи та основних послуг.
Хоча деякі ділянки доріг у Газі були розчищені ініціативами громади, закриття доріг через пошкодження та
уламки змусило учасників дорожнього руху використовувати об’їзд, що призвело до збільшення часу в
дорозі та витрат на транспортування пасажирів і вантажів. Важливо зазначити, що вплив шкоди стає більш
значним через дефіцит ресурсів (зокрема, імпортних матеріалів, таких як паливо, будівельні матеріали та
обладнання), а також через обмеження людського капіталу, слабкий інституційний та реалізаційний
потенціал, а також відсутність стабільних джерел фінансування.

Потреби на відновлення та реконструкцію: 10 – 20 мільйонів доларів США
У найближчій та короткостроковій перспективі сектор має зосередитися на відновленні надання послуг із
ремонтом та заміною пошкоджених та знищених активів разом із програмою швидкого виконання, яка
складається з видалення сміття та перешкод, очищення дорожнього покриття та відновлення. створення
надійної та безпечної мережі доріг, яка об'єднує житлові райони, послуги, підприємства та ключові
економічні центри. Ця програма включатиме планування та виконання відновлювальних робіт для усунення
пошкоджень доріг, беручи до уваги безпечне утилізацію відходів та потенційну присутність боєприпасів, що
не розірвалися (UXO) та інших небезпечних матеріалів. Важливо врахувати трудомісткі заходи з реабілітації
та реконструкції, щоб створити вкрай необхідні можливості працевлаштування для місцевих консультантів,
підрядників, а також напівкваліфікованих і кваліфікованих робітників.

Існує також необхідність збалансувати попит на зусилля з реконструкції з можливістю, яку пропонує ця криза
для підвищення стійкості та стійкості за допомогою підходу BBB, зосередженого на розбудові інституційної
спроможності, кращому законодавстві, більш екологічно чистих будівельних матеріалах і процесах
(наприклад, шляхом переробки матеріалів). а також кліматично стійкі та безпечніші дороги. Покращена
інституційна структура покращить спроможність ПА взяти на себе відповідальність за ремонт і реконструкцію
Гази, а також сприятиме досягненню цілей інфраструктурних послуг і допоможе збільшити участь приватного
сектора в цьому секторі.

3.2.3. Водопостачання та водовідведення
Збитки: 10 – 15 мільйонів доларів США
Збитки: 3 – 5 мільйонів доларів США
Велика кількість інфраструктури водопостачання та каналізації (WSS) по всій Газі була пошкоджена,
зруйнована або не могла працювати після конфлікту. Попередня оцінка збитків, завданих інфраструктурі
водопостачання, оцінюється в 10-15 мільйонів доларів США і охоплює питне водопостачання, зливові та
каналізаційні трубопроводи, короткострокові та малооб'ємні опріснювальні установки, насосні станції, збір і
розподіл водойми та очисні споруди (ОСВ).
Основні пошкодження інфраструктури водопостачання, визначені під час первинних оцінок, включають (i)
пошкодження водопроводів у 135 місцях та 1500 підключень побутової води (включаючи лічильники води);
(ii) 30 свердловин; (iii) три водосховища в містах Газа та Рафах, які потребують структурної реконструкції; і (iv)
одна водонасосна станція в Хан-Юнісі, яка потребує ремонту. Основна шкода інфраструктурі стічних вод
включає (i) каналізаційні трубопроводи через 101 місце; (ii) п'ять насосних станцій стічних вод, включаючи
станцію Бейт-Лахія, яка була повністю зруйнована і більше не функціонує; (iii) лабораторія очисних станцій
Рафах, а також часткове пошкодження Сонячної системи, яка використовується на очисних станціях у Газі.
Інші пошкодження інфраструктури включають трубопроводи зливової води та інфільтраційні басейни. Збитки
оцінюються в діапазоні 3-5 мільйонів доларів США, що покриває втрату доходів, понесених від початку
бойових дій на початку травня 2021 року протягом шести місяців. Крім того, оцінка втрат враховує збільшення
експлуатаційних витрат у результаті використання палива для компенсації різкого скорочення постачання
електроенергії та додаткового використання хімічних речовин для знезараження водорозподільних мереж.

Потреби на відновлення та реконструкцію: 15 – 25 мільйонів доларів США
Щоб забезпечити надання базових послуг, безпосередні (0-6 місяців) і короткострокові (6-24 місяці) потреби
ВСВ включають (i) реконструкцію інфраструктури (10-15 мільйонів доларів США); (ii) відновлення надання
послуг (5 – 10 мільйонів доларів США); та (iii) підтримка сектору шляхом нарощування потенціалу (за
оцінками, вартість від 2 до 5 мільйонів доларів США) 29.
Ці потреби в реконструкції інфраструктури ВСБ враховують потенційні можливості для покращення їхнього
дизайну та підвищення ефективності роботи за допомогою підходу BBB 37 . У найближчій перспективі потреби
у відновленні обслуговування та реконструкції інфраструктури оцінюються в межах 5-10 мільйонів доларів
США, тоді як потреби на короткострокову перспективу оцінюються в межах 10-15 мільйонів доларів США.

3.2.4. Енергія
Збитки: 10 – 15 мільйонів доларів США
Збитки: 5 – 10 мільйонів доларів США
Хоча конфлікт у травні 2021 року тривав недовго, розосереджений характер конфлікту посилив нестійкість
розподільної мережі в електроенергетиці. Фізичний ушкодження в першу чергу спостерігається в
розподільній мережі, з великою шкодою енергетичної інфраструктури навколо цільових доріг, будівель і
29 Ці

оцінки були засновані на консультаціях з Палестинським управлінням водних ресурсів (PWA), Водогосподарським підприємством прибережних
муніципалітетів (CMWU) і ЮНІСЕФ і перевірені командою Світового банку шляхом перехресної перевірки різних наборів даних і відвідувань на місцях.
Агентство Francaise de Developpement через місцевого експерта з водних ресурсів підтримало Світовий банк у процесі перевірки. 37 Наприклад, через
підтримку їхніх зусиль щодо зменшення споживання енергії та втрати води.

околиць. Більша частина силового обладнання не підлягає ремонту, за винятком деяких кабелів. Навіть для
частково пошкоджених активів заміна зазвичай є найбільш ефективним і єдиним варіантом. Збиток від
повного або часткового руйнування енергетичної інфраструктури оцінюється в 10-15 мільйонів доларів США.
Сюди входить кілька підстанцій СН/НН, підземні та повітряні мережі електропередачі та розподілу (лінії
електропередач).
Надання енергетичних послуг уже було напруженим через численні структурні проблеми та серйозний
дефіцит палива. Під час конфлікту постачання електроенергії було значно скорочено через втрату постачання
з Ізраїлю та пошкодження ліній електропередач. За кілька днів було порушено п’ять з десяти ліній
електропередач з Ізраїлю, а виробництво електроенергії з ГПЗ скоротилося на 30-60% через брак палива. У
період з 10 по 21 травня більша частина сектора Газа отримувала в середньому лише 4-8 годин на добу, зі
значними повсюдними відключеннями в районах, які постраждали від найсильніших бомбардувань,
порівняно з в середньому 12-16 годин до початку роботи. конфлікту. До конфлікту в Газі було близько 190
МВт, а під час конфлікту енергопостачання було скорочено на 20-60%. Через десять днів після завершення
конфлікту постачання електроенергії з Ізраїлю було відновлено, хоча постачання дизельного палива
залишається порушеним. Загальні збитки, завдані сектору електроенергетики через втрату як продажів, так і
платоспроможності споживачів, оцінюються приблизно в 5-10 мільйонів доларів США.

Джерело: Ipsos Risk Analytics/Світовий банк (червень 2021 р.)

Потреби на відновлення та реконструкцію: 20 – 30 мільйонів доларів США
Реконструкція в електроенергетиці передусім охоплюватиме повторне підключення ліній електропередачі та
відновлення розподільних мереж. Хоча компанія Gaza Electricity Distribution Company (GEDCO) змогла
відновити електропостачання в більшості районів за допомогою тимчасових підключень та інших зупинкових
заходів, їх доведеться замінити новим обладнанням, щоб забезпечити якість роботи та стійкість. Згідно з
GEDCO, система наглядового контролю та збору даних (SCADA), встановлена в рамках проекту реконструкції
після 2014 року, відігравала центральну роль у підтримці стійкості системи під час конфлікту в травні 2021
року. Дотримуючись того самого підходу, усі заплановані заходи з відновлення мають бути розроблено з
метою посилення стійкості мережі та супроводжується заходами щодо покращення управління
енергетичним сектором, чистоти та стійкості. Загальна вартість програми реконструкції, яка включає
відновлення пошкоджених мереж середнього та низького напруги, заміну обладнання, посилення систем
управління електроенергією з одночасним підвищенням стійкості та інтеграцією підходу BBB, оцінюється в
діапазоні 20 – 30 мільйонів доларів США.

3.2.5. Цифрова інфраструктура
Збитки: 3 – 5 мільйонів доларів США
Збитки: 5 – 10 мільйонів доларів США
Конфлікт завдав серйозної шкоди різним основним активам фізичної цифрової інфраструктури в Газі, таким
як мідні та волоконно-оптичні мережі, центри обробки даних і сховища даних. Попередня оцінка Офісу
квартету (OQ) та Міністерства телекомунікацій та інформаційних технологій (MTIT) показала, що дві з трьох
основних волоконно-оптичних ліній були пошкоджені 30. Кілька постачальників Інтернет-послуг (ISP) знищили
важливі активи, що спричинило перебої в Інтернеті по всій Газі, особливо в південній частині Гази. Чотири з
12 провайдерів у Газі зазнали повного відключення або помірних збоїв в Інтернеті. Попередня оцінка збитків,
завданих фізичній цифровій інфраструктурі в Газі, оцінюється в 3-5 мільйонів доларів США. Однак, за
оцінками, вплив буде більшим, якщо врахувати економічні втрати від інших секторів через порушення роботи
Інтернету. Оператори також очікують втрати прибутку через скорочення клієнтів. Слід зазначити, що
палестинський сектор ІКТ вносить в економіку близько 493 мільйонів доларів щорічної доданої вартості, що
становить приблизно 3,2 відсотка ВВП 31. У Газі внесок сектору становив 0,6 відсотка національного ВВП у
2020 році.

Потреби на відновлення та реконструкцію: 10 – 20 мільйонів доларів США32
Враховуючи високу залежність від послуг фіксованого широкосмугового Інтернету в Газі через відсутність
радіочастотного спектру, реконструкція інфраструктури волоконно-оптичної мережі є пріоритетом сектору.
Волоконно-оптичні мережі також є одними з найсучасніших технологій, призначених для надання
високошвидкісних Інтернет-послуг і задоволення пікових потреб у передачі даних, і, таким чином, будуть
перспективним варіантом для відновлення цифрової інфраструктури Гази. Під час прокладки волоконнооптичних кабелів під землею важливо дотримуватися політики «один раз копати», щоб уникнути зайвого
розгортання інфраструктури. Будівництво інфраструктури в державних установах, таких як школи та лікарні,
слід вважати пріоритетом, враховуючи вплив глобальної пандемії та суттєву потребу у функціонуванні
системи охорони здоров’я та державної освіти.

30Пошкодження
31PCBS.
32Ці

телекомунікаційної мережі в секторі Газа. Травень 2021 р. Офіс квартету.

2020. Квартальні змінні національних рахунків у Палестині.

діапазони були засновані на сценаріях, отриманих на основі історичних даних, і включали загальну оцінку компенсацій операторам за фізичні збитки та
договірні та експлуатаційні втрати, а також націнку BBB у розмірі 20 відсотків.

Найближчі потреби в цьому секторі: (i) постачання необхідного телекомунікаційного обладнання та
будівельних матеріалів до Гази; (ii) відновлювати/підтримувати Інтернет-послуги для клієнтів,
використовуючи тимчасові заходи, такі як мікрохвильові канали або супутникові технології; (iii) повний
ремонт/відновлення головної волоконно-оптичної мережі Гази та серверів ISP, шлюзів і центрів розподілу,
включаючи підготовчі роботи для відновлення/відновлення зруйнованого центру обробки даних; і (iv)
забезпечити постачання енергії (через акумуляторні батареї або сонячні панелі) для підтримки роботи
розподільних центрів постачальників послуг Інтернету та домашніх інтернет-маршрутизаторів.

3.3. Виробничий та фінансовий сектори
3.3.1. сільське господарство
Збитки: 40 – 45 мільйонів доларів США Збитки:
10 – 15 мільйонів доларів США
Повідомляється, що більшість фізичної шкоди активам та інфраструктурі ферм було завдано в провінціях
Північна Газа, Рафах і Хан-Юніс, з меншим впливом в інших муніципалітетах, тоді як більшість пошкоджених
агропромислових підприємств було в місті Газа та околицях. Міністерство сільського господарства ПА оцінює
фізичну та економічну цінність наслідків конфлікту 33збитків і збитків, завданих відвідуванням постраждалих
ферм і підприємств, що, як очікується, буде завершено до початку липня. За оцінками, після повної оцінки
загальний збиток сягне від 40 до 45 мільйонів доларів США. 34
Продовольчу безпеку слід виділити як окрему проблему, оскільки бідність та безробіття є її основними
рушійними силами. Ескалація посилила серйозну продовольчу безпеку в секторі Газа, і, за даними
Всесвітньої продовольчої програми (WFP) 35, 62 відсотки населення Гази (або 1,4 мільйона людей) не мали
продовольчої безпеки у травні 2021 року після військових дій 36 . Крім того, функціональність
агропродовольчого та рибного секторів постраждала як пряма, так і непряма. Прямі збитки від бомбардувань
включають повне або часткове знищення матеріальних цінностей, таких як сільськогосподарські угіддя посіви (поля), хліви, теплиці, цитрусові та фруктові дерева, складські приміщення (включаючи 5
постачальників сільськогосподарської продукції, а також приміщення для зберігання зерна). ), човни та
рибальські знаряддя та окремі агробізнеси. Пошкодження зрошувальних каналів, водонасосних систем і
теплиць, ймовірно, також призведе до припинення виробництва їжі, тоді як НВБ становлять прямий ризик і
заважають використанню землі. Непряма втрата активів і доходів включає врожай, який був втрачений і
продовжуватиме втрачатися через неможливість фермерів отримати доступ до полів і зрошувальних систем
протягом 11 днів конфлікту і після нього, а також врожайність, ймовірно, буде нижчою. цього року. Збитки
також охоплюють нездатність фермерів доглядати за тваринами та повідомлену про утилізацію виробленого
молока через неможливість доступу до заводу з переробки молока. У секторі рибного господарства через
численні обмеження на офшорний вилов рибний сектор стикається не тільки з виснаженням рибних запасів,
але й із проблемами, пов’язаними зі стічними водами з об’єктів, пошкоджених під час ескалації, що
виливаються в море.

33

Міністерство охорони здоров'я ПА використовує детальний каталог цін (таблиця калькуляції збитків), розроблений з метою реалізації проекту
«Реконструкція приватного сектору Гази-Сільське господарство», що фінансується ЄС, для оцінки одиничних витрат на прямі збитки.

34Наразі

оцінено 60 відсотків сільськогосподарського сектору, а оцінка збитків становить 30 мільйонів доларів США.

35Аналіз

продовольчої безпеки, Всесвітня продовольча програма, червень 2021 р.

36До

цього раунду насильства ВПП планувала надати допомогу близько 260 000 палестинців у секторі Газа, які не мають продовольчої безпеки. У відповідь
на зростаючі гуманітарні потреби ВПП збільшує кількість випадків, охоплюючи додаткові 160 000 осіб у Газі. На продовольчу безпеку і надалі
негативно впливатиме зростання рівня бідності та перебої в імпорті продовольства та внутрішньому виробництві.

Джерело: Ipsos Risk Analytics/Світовий банк (червень 2021 р.)

Потреби на відновлення та реконструкцію: 25 – 35 мільйонів доларів США
Враховуючи переважно приватний характер збитків і втрат в агропродовольчому секторі, зусилля з
відновлення та реконструкції потребуватимуть підтримки відновлення сільськогосподарського виробництва
та збільшення вартості, а також підтримки продовольчої безпеки та поживного харчування на рівні

домогосподарств. Загальні потреби оцінюються в межах 25-35 мільйонів доларів США, з яких 0-5 мільйонів
доларів потрібно в найближчій перспективі і 20-30 мільйонів доларів США в короткостроковій перспективі.
Загалом ці потреби включають близько 20-25 мільйонів доларів США на реконструкцію інфраструктури та 510 мільйонів доларів США на відновлення надання послуг 37.
У короткостроковій перспективі необхідно відновити здатність приватного сектору виробляти,
використовуючи його потенціал для інвестування в реконструкцію. Станом на кінець червня, за винятком
вузького набору предметів, які дозволено ввозити, як-от продукти харчування, фураж та деякі гуманітарні
предмети, пункт пропуску Карм-Абу-Салем був закритий на понад п’ять тижнів практично для всіх інших
предметів. Найближчими тижнями фермери повинні імпортувати такі товари, як насіння, розсаду, матеріали
для зрошення та теплиці, компоненти сонячної енергії, тваринні та ветеринарні ресурси — все це раніше
регулярно надходило в Газу. Без цих ресурсів протягом наступних кількох тижнів сезон зимових посівів буде
пропущений, що призведе до десятків або сотень мільйонів доларів втрачених доходів для
сільськогосподарського сектору, що завдасть шкоди тисячам домогосподарств і спустошить загальну
економіку. Крім негайного доступу до нечутливих сільськогосподарських ресурсів, можливі ранні втручання
повинні включати допомогу фермерам у реабілітації своїх земель і відновленні обробітку, забезпечення
негайного ремонту зрошувальних мереж і колодязів, повторне залучення жінок до дрібного домашнього
тваринництва та овочівництва. Рибалкам також потрібно надати можливість ремонтувати рибальські човни
та снасті, а підтримка скотарів має включати надання кормів для тварин, одиниць для зберігання води та
ветеринарних припасів, а також поповнення їхніх тварин та ремонт пошкоджених притулків.

3.3.2. Послуги, торгівля та промисловість
Збитки: 35 – 45 мільйонів доларів США Збитки:
15 – 25 мільйонів доларів США
Збиток, завданий послугам, торгівлі та промисловості, оцінюється в 35-45 мільйонів доларів США, а загальні
збитки – у 15-25 мільйонів доларів США 38. Загалом 284 фірми в цих трьох секторах зазнали пошкодження
своїх приміщень, причому 109 фірм, за оцінками, зазнали повного знищення своїх об’єктів, а 175 фірм
зазнали часткової шкоди 39. Крім того, промислова нерухомість Гази (GIE) зазнала значної шкоди в результаті
неодноразового прямого удару, що призвело до пошкодження конструкцій об'єктів, обладнання, інвентарю,
сонячних панелей на даху та робочого обладнання приблизно на 20-25 мільйонів доларів США. . Найбільша
шкода зосереджена в районі міста Газа та мухафазии Північна Газа, де повідомлялося про понад 85 відсотків
збитків у цих трьох секторах. Понесена шкода, за оцінками, призвела до втрат у розмірі 5-10 мільйонів
доларів США від продажів, 3-5 мільйонів доларів США від продуктивності 40та 5-10 мільйонів доларів США до
витрат на альтернативні місця для фірм, які зазнали серйозних структурних збитків 49 . Слід зазначити, що до
конфлікту підприємства вже постраждали від спалаху COVID-19, при цьому ООН повідомляє, що 37 відсотків
підприємств, що працюють у промисловому секторі, припинили свою діяльність протягом першого місяця
спалаху, а решта діяли. операції зі зниженою потужністю.

37Сума,

зазначена в рядку Відновлення надання послуг, еквівалентна підтримці грошових потоків сектору для забезпечення відновлення виробництва.

38Для

розрахунку цих оцінок використовувався загальний облік збитків, завданих фірмам, тоді як розділ збитків використовував підхід ВВП для обліку втрат
секторів і включав усі збитки, понесені всіма фірмами, до остаточного числа. Крім того, ці оцінки здебільшого спиралися на дані, отримані за
допомогою супутникових знімків і наземних зйомок для перевірки. Інформація з інших джерел – Міністерство національної економіки та PITA для ІТфірм. Ці оцінки будуть додатково уточнюватися у координації з місцевими партнерами, включаючи організації приватного сектору.

39На
40Ці

основі даних, зібраних із супутникових знімків та наземних зйомок.

оцінки зосереджені лише на прямих збитках, понесених внаслідок конфлікту в травні 2021 року. Загальний вплив на імпорт та експорт наведено вище в
розділі макроекономічного аналізу.

Потреби на відновлення та реконструкцію: 45 – 60 мільйонів доларів США
Негайні потреби в реконструкції та відновленні підприємницької діяльності прогнозуються в межах 35-45
мільйонів доларів США протягом перших шести місяців. Пріоритет має бути відданий ремонту частково
пошкоджених фірм та заміні обладнання та машин, а також розпочату реконструкцію сильно пошкоджених
фірм, які надають основні та необхідні послуги та товари суспільству, у тому числі ті, що сприяють
відновленню. Крім того, негайне відновлення має забезпечити підтримку для покриття втраченої заробітної
плати та оборотного капіталу.
У короткостроковій перспективі потреби в відновленні та реконструкції оцінюються в межах 10-15 мільйонів
доларів США, зосереджено на відновленні пошкоджених фірм, які не є пріоритетними в найближчій
перспективі, забезпечуючи при цьому підтримку фірмам, які виявилися життєздатними. і прибутковий після
безпосередньої фази відновлення. Підтримка в навчанні та технологіях також має надаватися
підприємствам, які беруть участь у реконструкції, з постійним акцентом на використанні енергоефективних
інструментів і методів. Підприємствам також слід надати фінансову та технічну підтримку для покращення
доступу до ринків. Варто зазначити, що у виробничому секторі Гази домінують мікро- та малі підприємства,
причому понад 98 відсотків підприємств налічують від одного до 19 працівників, що стримує розвиток та
розширення сфери послуг, торгівлі та промисловості 50 .
49

Ці оцінки в основному засновані на даних, зібраних шляхом зосередження уваги на основних зонах впливу в результаті конфлікту, і виявили
постраждалі фірми в околицях цих зон. Наскільки це можливо, ці дані були доповнені наземними дослідженнями з кількох джерел.

50

Перепис населення 2017 року.

3.3.3. Фінансовий сектор
Збитки: 0,4 – 0,5 мільйона доларів США Збитки:
10 – 30 мільйонів доларів США41
Попередня оцінка наслідків конфлікту вказує на те, що збитки фінансовому сектору оцінюються в межах 0,4
– 0,5 мільйона доларів США, а збитки – у 10 – 30 мільйонів доларів США, включаючи прямі та непрямі фізичні
збитки фінансовим установам 42та мінімальний вплив на надання послуг. Загалом у 58 філіях і головних офісах
близько 15% відділень банків у Газі повідомили про певний рівень фізичних пошкоджень, а 33 точки продажу
(POS) були знищені. Однак банківська інфраструктура (включаючи основні банківські системи) залишається в
основному недоторканою, оскільки банки перенесли більшу частину своєї цифрової інфраструктури на
Західний берег після попередніх конфліктів. Мікрофінансові установи (МФО), як правило, мають
децентралізоване присутність, а філії зазвичай розміщуються в комерційних будівлях для полегшення
доступу. В результаті було пошкоджено більшу кількість місць розташування МФО 43. Найбільша МФО в Газі
повідомила про пошкодження чотирьох місць, а її філію в Бейт-Лахії було повністю знищено на суму
приблизно 30 000 доларів США. Крім того, 28 відсотків мікрофінансових установ повідомили про певний
рівень пошкодження своїх філій, в тому числі повністю знищено одне, що, ймовірно, ускладнить роботу цієї
конкретної установи. З десяти страхових компаній, які мають ліцензію на PCMA, шість компаній зазнали
конфлікту різного ступеня, починаючи від мінімальних пошкоджень і закінчуючи частковим знищенням
обладнання.
Подібно до мікрофінансових установ, обмінники, як правило, мають децентралізований слід. Під час
конфлікту було пошкоджено три з 51 ліцензованих пунктів обміну, причому одна з них була повністю
знищена, а два інших зазнали мінімальних пошкоджень. Вплив на постачальників платіжних послуг був
41Діапазон
42У

був заснований на сценаріях, отриманих на основі історичних даних та галузевих оцінок кредитних втрат.

тому числі банки, мікрофінансові установи, страхові компанії та обмінники.

43Звіти

підтверджують, що під час бойових дій обстріляні три банки, включаючи Арабський ісламський банк, Виробничий банк, Ісламський національний
банк у секторі Газа, причому останні два регулюються де-факто владою.

мінімальним, оскільки не всі з п’яти зареєстрованих компаній почали діяльність, і лише дві компанії мають
офіси в Газі. Нарешті, вплив на компанії з цінних паперів був незначним: лише одна компанія з цінних паперів
повідомила про пошкодження комунікаційного обладнання. Очікується, що первинні збитки фінансового
сектору будуть матеріалізовані внаслідок двох факторів: збоїв у діяльності фінансових установ, що
призведуть до втрати доходів, та кредитних збитків, які будуть матеріалізовані через створення резервів у
балансах фінансових установ. Очікуване збільшення кредитних втрат є основним фактором втрат для
фінансового сектора через його вплив на банківську та мікрофінансову діяльність, що, ймовірно, підвищить і
без того значний рівень проблемних кредитів (НПЗ) і створить подальший дефіцит ліквідності.

Потреби на відновлення та реконструкцію 44: 1 – 1,5 мільйона доларів США
До конфлікту в травні 2021 року фінансовий сектор сектора Газа вже страждав від низки економічних
потрясінь, включаючи розриви надходжень від розпродажу в 2019 і 2020 роках, а також численні хвилі збоїв,
пов’язаних з COVID-19, і мав обмежену здатність поглинати великі потрясінь або відігравати антициклічну
роль. Відновлення і без того обмеженої діяльності фінансового сектора є важливим для постконфліктного
відновлення як для приватного сектора, так і для домогосподарств. Потреби банківського та
мікрофінансового підсекторів включають потреби фінансових посередників, а також загальні потреби їхніх
клієнтів/позичальників. У першому випадку потрібна підтримка ліквідності, посилена боротьба з
відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також сильніші інструменти зниження ризику, щоб
стимулювати повторне залучення на ринок Гази. Для останнього терміново необхідна пряма фінансова
допомога постраждалим домогосподарствам і приватним підприємствам, щоб замінити пошкоджені активи
та створити механізми готівки за роботу для надання термінової підтримки засобів до існування. Для того,
щоб прийняти підхід BBB, реконструкція фінансового сектора має ще більше акцентувати увагу на цифровій
трансформації та цифрових фінансових послугах, включаючи новітні платіжні технології, які допомагають
зменшити витрати та розширити доступ до небанківських та зменшити залежність від готівки. Технічна
допомога та політична воля необхідні, щоб розпакувати та оцінити точність інструментів вимірювання якості
активів та допомогти фінансовим установам краще керувати ризиками. Слід визнати, що через скорочення
присутності фінансових посередників в секторі Газа в останні роки, будь-яка програма економічного
відновлення, яку очолює донор або уряд, що здійснюється через банки або МФО, виключатиме переважну
більшість підприємств і домогосподарств у Газі, оскільки лише частина вони банківські. Пряма допомога на
рівні фірм залишається найбільш інклюзивним каналом надання допомоги.

3.4. Наскрізні сектори
3.4.1. Соціальна стійкість та інклюзія
Стать
Цикли насильства та конфліктів у Газі по-різному впливають на жінок і чоловіків, дівчат і хлопчиків. Чоловіки
та хлопчики стикаються з високим ризиком смертей і травм як прямий результат насильницького конфлікту,
тоді як жінки та дівчата страждають непропорційно від непрямих наслідків конфлікту, таких як відсутність
послуг з репродуктивного здоров’я, відповідальність за догляд за постраждалими членами сім’ї під час та
після конфлікту, а також відсутність доступної та адекватної підтримки для подолання підвищених ризиків
гендерного насильства (ГН).

44Ці

цифри враховують лише шкоду фінансовому сектору та технічну допомогу, необхідну для відновлення. Вони не відображають потреби приватного
сектору у фінансуванні, оскільки допомога приватному сектору може надаватися безпосередньо від донорів або через банки/МФО.

На основі попереднього збору даних та уроків, винесених із гендерного аналізу попередніх ескалацій,
поточна криза посилила гендерні ризики та вразливість та призвела до більшого масштабу гуманітарних
потреб серед жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків. 45 в Газі 46.
Для жінок і дівчат переміщення є гострим питанням: нещодавні консультації з вразливими групами
населення показують, що відсутність приватності для жінок і дівчат з переміщених і приймаючих сімей, а
також забезпечення дитячої суміші та ліків є особливо проблематичною. Крім того, жінки та дівчата, які вже
піддаються високому ризику сексуального насильства, стикаються з новими загрозами під час і після
насильницьких спалахів через переміщення та економічні труднощі. Міжнародні оцінки показують, що
більшість послуг щодо ГНВ (MHPSS, правова допомога, ведення справ) у Газі були призупинені протягом
бойових дій, а всі притулки, у яких пережили насильство, були закриті, і вони піддалися подальшій шкоді та
травмам 57 .
Щоб подолати ризики, з якими стикаються жінки та дівчата під час та після конфлікту, безпосередні
пріоритети мають включати (i) збір даних із розбивкою за статтю та віком про потреби домогосподарств та
окремих осіб, пов’язаних із соціальною допомогою та програмами засобів до існування, а також типами
основних послуг. (промивання, електроенергія, місто, соціальний захист та ГН); (ii) підтримка постачальників
послуг та неурядових організацій, щоб вони продовжували пропонувати ведення випадків ГН, допомогу в
грошовій формі та ваучерах з урахуванням ґендерних питань, послуги з репродуктивного та материнського
здоров’я, а також психосоціальну, юридичну та медичну підтримку для жінок і дітей, пов’язаних із ГН та
потребами безпеки; і (iii) забезпечення активної участі жінок та/або неурядових організацій, що
представляють жінок у комітетах з прийняття рішень або робочих групах щодо реабілітації/реконструкції, а
також забезпечення конфіденційних механізмів зворотного зв'язку з громадянами, розробленими з
урахуванням гендерної проблематики та орієнтованого на постраждалих, у тому числі для будь-яких Скарги,
пов’язані з попередженням сексуальної експлуатації та насильства (PSEA). У короткостроковій перспективі
заходи повинні бути зосереджені на тому, щоб заходи сектору, пов’язані з соціальним, виробничим та
фінансовим секторами, враховували специфічні потреби жінок; і що прогалини в існуючих і запланованих
програмах реконструкції, спрямованих на вразливих жінок (програми соціальної допомоги, ГН,
репродуктивне здоров’я, жінки з обмеженими можливостями, літні люди, домогосподарства, які очолюють
жінки) та переміщене населення (конфіденційність, ГН, комплекти жіночої гідності, гігієна для дітей, догляд
відповідальність, чоловічий стрес/тривожність) визначено, щоб покращити стратегії націлювання та
сформувати майбутні інвестиції, щоб вони були більш інклюзивними.

Уразливі групи
Уразливість залишається постійною проблемою по всій Газі через періодичні насильницькі конфлікти, 14річні суворі обмеження на пересування людей і товарів; і внутрішні палестинські розколи. Однак певні
соціальні групи – включаючи домогосподарства, які очолюють жінки, жінки з раком і хронічними
захворюваннями, вдови, діти, молодь, літні люди, люди з обмеженими можливостями, важкохворі та
поранені, а також люди, які живуть у зонах обмеженого доступу (ARA).
Конфлікт у травні 2021 року посилив наявні вразливі місця, зокрема гендерні. Попередні оцінки показують,
що багато зусиль від реконструкції та відновлення після конфлікту 2014 року було втрачено. Травма
поширена в палестинському суспільстві в Газі та серед усіх уразливих груп, особливо жінок, дітей та молоді.

45Визначення

згідно з Посібником IASC «Гендер у гуманітарній діяльності» «стосуються жінок і чоловіків: (a) різного віку, розуміючи, що гендерні ролі та
обов’язки змінюються протягом життєвого циклу; (b) різноманітне походження, розуміння того, що сексуальність, етнічна приналежність,
національність, інвалідність, переконання, громадянський або економічний статус, норми та культурні та традиційні практики тощо можуть бути
перешкодами або сприяти, залежно від контексту; і (c) різний досвід, розуміючи, що досвід маргіналізації неоднорідний. Маргіналізація є результатом
багатьох факторів, що перетинаються».

46«ООН-Жінки», Палестина «Гендер

і війни в секторі Газа розплутати: чого навчили нас минулі війни?», червень 2021 р. 57 OCHA 2021

Збільшення кількості смертей і травм серед чоловіків призвело до збільшення кількості домогосподарств,
очолюваних жінками. Ці сім’ї більше залежать від грошової допомоги та соціальних виплат, ніж
домогосподарства, які очолюють чоловіки, і, отже, більш уразливі до конфліктів та інших потрясінь. Ситуація
молоді для покоління, яке виросло в ізоляції, є крихким. Серед молодих людей широко поширене безробіття,
дедалі більше зростає відчуття відсутності свободи і безнадійності щодо майбутнього. Літні люди, які
постраждали від множинних фізичних та психічних вразливостей, знову піддаються ризику через
переміщення та посилення позбавлення через відсутність доступу до таких послуг, як медична допомога та
догляд. Люди з обмеженими можливостями, серед яких багато дітей, продовжують стикатися з особливими
проблемами, особливо у сфері реабілітації та догляду. Нарешті, люди, які живуть або залежать від ARA
(майже 35 відсотків оброблюваної землі Гази та 85 відсотків її морської території), включаючи фермерів,
скотарів, бедуїнів та рибалок, зазнали величезних страждань через черговий раунд переміщення, травми та
нездатність продовжувати життєдіяльність через обмежений доступ до земель і моря та
пошкодження/втрату споруд, активів та інструментів.
Необхідна невідкладна увага, щоб процес відновлення відповідав потребам усіх, особливо найбільш
уразливих. У найближчій перспективі заходи мають бути зосереджені на (i) вирішенні специфічних проблем
і потреб різних уразливих груп, у тому числі з гендерною вразливістю , під час визначення та розробки
втручань для невідкладного та гендерно-чутливого відновлення в окремих секторах; (ii) створення системи
для постійного збору та обміну даними (кількісними та якісними) щодо вразливих груп для визначення
поточних та виникаючих потреб та забезпечення адресної допомоги у консультативний та ґендерний спосіб;
та (iii) створення системи роз'яснювальної роботи, поширення інформації та отримання зворотного зв'язку з
громадянами (особливо вразливими групами) щодо планів реконструкції та відновлення. У короткостроковій
перспективі важливо (i) прийняти підхід, орієнтований на громадян та гендерно реагуючий (з акцентом на
вразливих) до боротьби зі стихійними лихами та стійкості шляхом зміцнення потенціалу залучення громадян,
включаючи спроможність жінок до ліквідації наслідків стихійних лих; та (ii) забезпечити оперативне
реагування зусиль із відновлення та реконструкції шляхом створення єдиного механізму зворотного
зв'язку/скарг громадян на рівні програми, який буде реагувати на гендерні питання та захист і включає PSEA
для всіх агенцій, які підтримують існуючі організації у створенні таких систем.

Питання захисту
У секторі Газа вже більше десяти років перебуває в затяжній гуманітарній кризі, що породжує особливі
потреби в захисті. Як зазначалося вище, існує нагальна потреба в розширенні заходів із психосоціальної
підтримки (PSS) для дітей, молоді та сімей, включаючи неструктурні рекреаційні заходи, структуровані PSS та
спеціалізовані служби психічного здоров’я. Працівники на передовій, такі як консультанти, керуючі справами
та спеціалісти із захисту, також потребують самообслуговування. Існує потреба в спеціалізованих службах
захисту дітей для вразливих дітей, у тому числі для дітей, які мають ризик дитячої праці або відсіву з школи,
а також дітей-біженців та дітей з обмеженими можливостями. Обов’язки, які несуть обов’язки, повинні
дотримуватися своїх зобов’язань щодо прав людини перед народом Гази, якщо зусилля з відновлення та
реконструкції будуть зосереджені на дотриманні прав людини.

Біженці
Вплив конфлікту на палестинських біженців був руйнівним і посилив інші давні вразливі місця. БАПОР
оприлюднило переглянуте звернення щодо гуманітарних потреб палестинських біженців, у тому числі тих,
які залишаються переміщеними особами в Газі. За попередніми оцінками Агентства, 2300 притулків⁵, що
належать приблизно 1400 родинам біженців, були повністю зруйновані або пошкоджені настільки, що вони
непридатні для проживання та потребують повної реконструкції. Ці родини стикаються з перспективою
тривалого переміщення. На додаток до підтримки відбудови їхніх будинків, ці сім’ї також потребуватимуть

фінансової підтримки (перехідна грошова допомога на житло), щоб тимчасово субсидувати свої орендні
платежі, поки вони залишаються переміщеними особами. За оцінками, ще 14 000 притулків для біженців
потребують капітального чи дрібного ремонту.

3.4.2. Управління
Збиток 47: 2-5 мільйонів доларів США Збитки:
2-5 мільйонів доларів США
Шістнадцять із 159 обстежених об’єктів у Секторі управління були пошкоджені або зруйновані в містах Газа,
Джабалії, Хан-Юнісі та Бейт-Лахії. Ці 16 об’єктів включають станції громадської безпеки та пожежної безпеки,
будівлі суду, пошти, державні установи та будівлі, ратушу та бібліотеку. Інші будівлі в секторі управління були
або дуже мінімально постраждали від конфлікту, або не зазнали помітних пошкоджень, і їх можна буде знову
ввести в експлуатацію, як тільки доступ громадян буде визнано безпечним, після огляду та вивезення
невеликої кількості завалів.

Потреби на відновлення та реконструкцію: 5 – 10 мільйонів доларів США
Потреби у відновленні та реконструкції в найближчій перспективі оцінюються в межах 1-2 мільйонів доларів
США. Основним пріоритетом буде вивезення невеликої кількості завалів, які заважають доступу до будівель
Сектору управління. Крім того, тимчасове житло може сприяти наданні послуг на 16 пошкоджених об’єктах,
хоча деякі критичні служби, зокрема, пожежні та судові служби, ймовірно, негативно вплинуть на те, що вони
не розташовані в об’єктах, призначених і географічно розташованих для надання відповідних послуг.
У короткостроковій перспективі загальна вартість потреб у відновленні та реконструкції (включаючи як
негайні, так і короткострокові) для 16 будівель оцінюється в межах 5-10 мільйонів доларів США, що охоплює
(i) реконструкцію інфраструктури, (ii) транспортні засоби, обладнання та меблів, (iii) відновлення послуг з
урахуванням посилення їх стійкості 48. Додаткове фінансування знадобиться для інвестицій, спрямованих на
зміцнення механізмів управління та інституцій у довгостроковій перспективі для покращення залучення,
прозорості, участі та підзвітності. Ці потреби необхідно буде оцінити в подальшому аналізі. Відновлення
працездатності пошкоджених та зруйнованих громадських будівель (таких як суди, пошти та бібліотеки) є
важливим, щоб уникнути перерви в наданні послуг населенню.

3.4.3. Навколишнє середовище
Збиток: 15-20 мільйонів доларів США
Травневий конфлікт 2021 року спричинив руйнування житлових та громадських будівель, комунальної
інфраструктури, доріг, мереж електро- та водопостачання, а також мереж каналізації та очисних споруд.
Точніше, GIE постраждав від руйнування виробничих потужностей, де розміщено текстильну, дерев’яну,
пінопластову, пластмасову, мийну, алюмінієву, харчову промисловість та промисловість безалкогольних
напоїв. За оцінками, зруйновані житлові та громадські будівлі утворили близько 500 000 тонн змішаного
щебеню та сміття в сукупності 60 . Подібна сума, за оцінками, буде отримана від частково пошкоджених
будівель та інфраструктури в різних секторах. Частина будівельного щебеню забруднена азбестом, тоді як, за
оцінками, утворилося близько 30 000 тонн небезпечних 61 відходів, що включають медичні відходи,
пестициди та добрива, хімікати, пошкоджені трансформатори та обладнання, що містить небезпечні
елементи (наприклад, олія PCB, фотоелементи та батареї). ); забруднені грунтові матеріали; і
(азбестоцементні) труби. Бойові дії спричинили забруднення систем водопостачання, забруднення ґрунту та
47Фізичні
48Фактор

пошкодження, включаючи витрати на видалення завалів.

ВВВ впливає на інфляцію, премії, покращення надання послуг, підвищення стійкості під час процесу реконструкції, а також інші фактори, що
зміцнюють сектор.

повітря. Крім того, Служба протимінної діяльності ООН (UNMAS) виявила численні об’єкти, які містять
нерозірвані боєприпаси (UXO).

Потреби на відновлення та реконструкцію: 25 – 35 мільйонів доларів США
Потреби в реконструкції екологічного сектора на найближчу перспективу включають (i) заходи з переробки,
переробки та обробки утворених відходів, включаючи відходи, що утворюються, тверді, небезпечні побічні
продукти, медичне обслуговування, електронні та переробні відходи, які виникли в результаті конфлікту; (ii)
оцінка та рекультивація забруднених територій; (iii) ідентифікація, оцінка та очищення НВБ з усіх
підозрюваних місць. У короткостроковій перспективі необхідні додаткові втручання для підтримки (i)
підвищення спроможності муніципалітетів Гази реагувати на надзвичайні ситуації та катастрофи; (ii)
прибирання завалів для того, щоб роботи з реконструкції почали швидко; (iii) поводження з небезпечними
відходами, хімічними речовинами та відходами охорони здоров'я, і (iv) оцінка та очищення від забруднення
підземних вод і водопостачання.
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Ці цифри базуються на середніх даних, зібраних від (i) ПРООН, (ii) Міністерства громадських робіт та житлового будівництва, (iii) та аналізу
супутникових знімків.
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На основі оцінки 6 відсотків загальної ваги щебеню, включаючи відходи з GIE, заводи з виробництва добрив і піни, медичні відходи, забруднені ПХБ
відходи від GEDCO та інших об’єктів, як описано.

4.

Рятування життів і засобів до існування: шляхи
реформування та відновлення

4.1. Розширення негайних міжнародних ініціатив з
відновлення
Розділи, наведені вище, надають шлях до відновлення та реконструкції кожного сектора, як у
найближчій, так і короткостроковій перспективі, і мають на меті забезпечити більш стійку економіку
та більш стійкий розвиток у секторі Газа за умови належного фінансування та належного виконання.
Ключовою метою має бути посилення ролі ПА в секторі Газа, а також усунення структурних причин
конфлікту та нестабільності в Газі. Поряд із поточною та запланованою гуманітарною допомогою,
такі ініціативи мають доповнювати ці заходи, зокрема шляхом розширення ініціатив з негайного
відновлення:

Від негайного до короткострокового
Швидке соціально-економічне відновлення в Газі, по суті, буде визначатися двома факторами: поперше, рівнем фінансування, у тому числі донорами, заходів з відновлення; по-друге, вжиття деяких
невідкладних заходів, зокрема щодо ступеня пом'якшення обмежень на переміщення вантажів і
людей, насамперед щодо необхідних матеріалів для реконструкції. Очевидно, що головним
пріоритетом у Газі має бути швидке надання допомоги та проведення реконструкції та ремонту
збитків, завданих конфліктом у травні 2021 року, щоб можна було відновити будинки,
відремонтувати бізнес-інфраструктуру та відновити всі основні суспільні послуги, порушені

конфліктом. Для цього потрібна значна фінансова підтримка донорів, а також співпраця Ізраїлю та
інших сторін для прискорення доступу до будівельних матеріалів, призначених для цивільних цілей,
із застосуванням відповідних запобіжних заходів для запобігання будь-яким перекрученням.
Наступні міжнародні ініціативи можуть доповнити перераховані вище заходи та сприяти
відновленню за належної підтримки донорів:
i.

Програми створення робочих місць у Газі: міжнародне співтовариство має розширити поточні
програми створення робочих місць у Газі, забезпечуючи близько 20 000 додаткових робочих місць на
повний робочий день протягом 12 місяців. Для цього знадобляться інновації в акселераторах кар’єри та
пов’язане з ними навчання для навичок, які можуть подолати географічну ізоляцію. Інші сфери
включають сільське господарство, якщо можна розширити повторне використання води. Помічники
медичних працівників та помічники вчителів можуть бути підготовлені за відносно короткий час і
можуть надавати широкий спектр допомоги в цих секторах. Більше використання відновлюваних
джерел енергії, таких як сонячна, також має бути пріоритетним.
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ii.

Ремонт та оновлення критичної інфраструктури: міжнародне співтовариство у координації з ПА має
прискорити підтримку ремонту критичної інфраструктури та оновлення інфраструктури для
водопостачання та каналізації, охорони здоров’я та енергетичних мереж, державних послуг та
сільського господарства та освіти. Це вимагатиме набагато більше зусиль і різноманітних місць для
невеликого очищення та повторного використання води.

iii.

Підтримка приватного сектора: міжнародне співтовариство у координації з ПА має збільшити
підтримку малих і середніх підприємств, зокрема ремонт або модернізацію послуг у Карм-Абу-Салемі
та GIE.

iv.

Підтримка соціального сектору: міжнародне співтовариство у координації з ПА має збільшити
фінансову та технічну підтримку системам охорони здоров’я, системам соціального захисту, сектору
освіти та механізмам забезпечення захисту жінок, молоді та біженців. Партнерам також слід прискорити
впровадження Стратегії сектору соціального розвитку, яка має намір створити національний
мінімальний рівень соціального захисту, приділяючи особливу увагу вразливим та маргіналізованим
групам.

Середньо-довгострокові
Постійне економічне зростання, зайнятість, скорочення бідності та покращення якості життя населення Гази
вимагатимуть: (i) прогресу в палестинському примиренні, що дозволить ефективне повернення ПА до Гази;
(ii) більш ефективна та стійка система управління та кращі державні інституції; (iii) послаблення обмежень
для державного сектору та створення кращого сприятливого середовища для приватних інвестицій; (iv)
достатня допомога, в тому числі від донорів, для підтримки зусиль з реконструкції, а також середньострокова
донорська підтримка для відновлення громадської інфраструктури Гази, насамперед, електроенергії,
водопостачання та водовідведення, а також інфраструктури, необхідної для заохочення зростання обсягів
торгівлі в Газі сектору та (v) послаблення обмежень доступу та пересування.

4.2. Заходи щодо прискорення реконструкції та
відновлення
Реконструкція та відновлення сектора Газа має забезпечити інклюзивне та стійке зростання та назавжди
зменшити її залежність від допомоги шляхом збільшення самозабезпеченості приватного сектора,
продуктивної зайнятості та покращення засобів до існування . Необхідно вдосконалити систему ввезення
товарів «подвійного призначення» в сектор Газа та встановити безперешкодну торгівлю нечутливими
товарами між Західним берегом і сектором Газа і далі на регіональні ринки. Що стосується переміщення
людей, то, як тільки умови безпеки дозволять, значній кількості працівників із сектора Газа має бути
дозволено їздити на роботу до Ізраїлю або Західного берега, як вони робили в минулому, а також тисячам
щоденних пасажирів. зараз в'їжджає в Ізраїль із Західного берега. Тривожним є той факт, що «звичайний»
рівень безробіття в Газі становить приблизно 50 відсотків, а рівень бідності перевищує 50 відсотків.
Міжнародні зусилля можуть підтримати, реформувати та зміцнити механізм полегшення та прискорення
імпорту чутливих товарів і матеріалів, необхідних для відновлення економічної інфраструктури та ділового
сектору Гази. Усі подібні матеріали, які потрапляють у Газу, мають використовуватися на благо населення.
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4.3. Довгострокове відновлення
Існує очевидна потреба усунути причину повторюваних циклів конфліктів у Газі. Зокрема, прогрес у таких
сферах зміцнить стійке відновлення, а також мир і стабільність у Газі:
• Довгострокове відновлення має відбуватися під егідою оновленого політичного процесу між Ізраїлем
та палестинцями.
• Внутрішнє палестинське примирення та повернення законного правління в сектор Газа
• Демократично обрана Палестинська влада, відповідальна за всі основні урядові функції на території
Палестини
• Скасування ізраїльського режиму закриття Гази відповідно до резолюції 1860 (2009) Ради Безпеки
Організації Об’єднаних Націй, відповідно до проблем безпеки Ізраїлю
Довгострокове відновлення виграє від активної співпраці між сторонами, а саме ізраїльською владою,
палестинським керівництвом та міжнародною спільнотою.
Спеціальний міністерський комітет зв’язку (AHLC), запланований на ранню осінь, дасть першу можливість
більш детально обговорити вищезгадані довгострокові питання, а також модернізацію економічних та
адміністративних відносин між ВП та ПА, а також ключові галузеві реформи, які підвищують прозорість,
підзвітність та фінансову стійкість

5.

Залучення зацікавлених сторін та консультації – з травня
по червень 2021 року

5.1.

Консультації з громадянським суспільством

Команда RDNA співпрацювала з ключовими зацікавленими сторонами громадянського суспільства та
вразливими групами в Газі, щоб зібрати відгуки та інформацію про наслідки конфлікту в травні 2021
року, а також визначити пріоритети відновлення та реконструкції. Це залучення було розроблено, щоб
гарантувати, що RDNA відображає голос народу Гази, особливо найбільш маргіналізованих, і
репрезентує їхні безпосередні та короткострокові потреби. Мета цих консультацій полягала в тому, щоб
поінформувати зацікавлені сторони про мету, сферу діяльності та процес RDNA; отримати інформацію
про вплив поточного конфлікту та безпосередні та короткострокові пріоритетні потреби, а також бажані
засоби зв’язку та отримання інформації щодо RDNA; а також поділитися висновками та рекомендаціями
RDNA, щоб отримати зворотній зв’язок для завершення оцінки.

Консультації проводилися шляхом особистих зустрічей – у тому числі з ключовими інформаторами в
організаціях, що представляють уразливі групи та МНУ/НУО, експертами, науковцями та
представниками приватного сектору – та серії консультацій з громадськістю. Було проведено п’ять
семінарів, включаючи різні вразливі групи (див. опис нижче) і два спеціально з питань водного сектору.
Процес консультації завершено з 30 травня по 22 червня 2021 року.
Було проведено чотири окремі консультаційні семінари з: i) відповідними міжнародними
організаціями, неурядовими організаціями, громадськими організаціями, агентствами ООН та
представниками Міністерства соціального розвитку; ii) літні, травмовані, хворі на хронічні
захворювання та інваліди; iii) освічена та неосвічена молодь, наприклад студенти та випускники,
підприємці та неформальні працівники; і, iv) люди в зонах обмеженого доступу (ARA), бедуїни, фермери
та рибалки, переміщені особи та приймаючі сім'ї. Ці семінари відбулися з 10 по 12 червня і в них взяли
участь понад 90 осіб. Висновки та рекомендації RDNA були передані представникам груп для
зворотного зв’язку. Враховуючи отримані відгуки, ця консультація допомогла завершити оцінку та
закрити цикл зворотного зв’язку.
Крім того, Світовий банк уклав контракт з Global Communities для підтримки Палестинського управління
водних ресурсів у проведенні консультацій для водного сектора Гази. Процес консультацій передбачав:
(i) організацію різних консультативних зустрічей для
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зацікавлені сторони та відповідні сторони в північній, центральній та південній частині Гази представити
процес RDNA на додаток до вихідних даних про шкоду та потреби, зібраних Палестинським управлінням
водних ресурсів (PWA); та (ii) отримання інформації від різних суб'єктів, включаючи приватних
постачальників, які постачають воду, громадян та громадських організацій (ОО)/неурядових організацій

(НУО) щодо негайних та короткострокових потреб відновлення та реконструкції. Процес консультацій також
підтвердив, що майбутні консультації знадобляться під час відновлення та реконструкції.
Під час семінарів учасники висвітлювали свої занепокоєння та проблеми та визначили ключові пріоритетні
потреби у відновленні та реконструкції. Деякі наскрізні проблеми та наслідки, визначені всіма вразливими
групами, включали: нестачу продовольства та води, втрату житла, відсутність доступу до основних послуг,
втрату засобів до існування та основних активів та інструментів, економічну незахищеність і, перш за все,
серйозний рівень психосоціальні травми і стреси. Учасники наголосили, що ситуація в Газі є не лише
результатом останнього конфлікту: майже два десятиліття постійно погіршується, і останній конфлікт
загострив серйозні глибокі проблеми. Загалом, першочергові потреби включали доступ до їжі, води та житла,
відновлення всіх основних послуг, включаючи електроенергію, воду, санітарію та гігієну (WASH), медичні та
телекомунікаційні послуги, ремонт пошкодженої муніципальної інфраструктури, а також фінансову
підтримку, підтримку обладнання та потужності для швидко відновити життєдіяльність. Необхідність
надання відповідного альтернативного притулку для ВПО (наприклад, через тимчасову грошову допомогу,
альтернативний притулок, реконструкцію зруйнованих будинків, надання готівкової та ваучерної допомоги
на продукти першої необхідності), а також забезпечити повну негайну та постійну психосоціальну підтримку
( наприклад, через програми психосоціальної реабілітації та семінари) було піднято на всіх семінарах.
Учасники також наголосили на втраті робочих місць та руйнуванні, завданому, в тому числі, працівникам
неформального сектору, через знищення підприємств, фабрик (у тому числі в промисловому районі Гази) та
професійних майстерень. Підприємці наголосили на необхідності реабілітації та відновлення засобів до
існування шляхом вирішення невідкладних потреб, таких як відновлення критичної інфраструктури та послуг
(наприклад, Інтернет, електроенергія, альтернативні робочі місця), надання фінансової підтримки для
відновлення бізнесу та підтримки праці, а також надання психосоціальної підтримки, зокрема, молодим
підприємцям. Учасники також наголосили на необхідності розвитку потенціалу (наприклад, навичок ІКТ) та
розширення доступу до ринків через цифрові платформи в коротко- та середньостроковій перспективі.
Під час зустрічі всі групи висловили неабияку зацікавленість і надалі бути залученими до процесу відновлення
та відбудови та отримувати інформацію про нього. Зацікавлені сторони також наголосили на необхідності
прозорості, ефективності та оперативності реагування на відновлення.

5.2. Швидке веб-опитування
9 червня 2021 року Світовий банк розпочав швидке веб-опитування, яке охоплює такі ключові теми, як доступ
до основних послуг, результати праці, психічне здоров’я та стратегії подолання ситуації на палестинських
територіях. Опитування проводилося через Facebook із використанням цільової реклами на основі статі, віку
та місця розташування, щоб досягти рівноваги, подібного до загальної популяції. Протягом двох тижнів було
зібрано вибірку з 3210 заповнених анкет, які надавали так необхідну інформацію про умови життя
палестинців. 2159 із заповнених анкет були з Гази та 1051 із Західного берега.

5. Залучення зацікавлених сторін та консультації – з травня по червень 2021 року

Основні результати респондентів Гази підсумовані таким чином:
• Половина палестинців у секторі Газа переміщується через недавній конфлікт, навіть якщо лише на
короткий період часу. Більшість переміщених осіб залишилися у друзів чи родини, у школах чи
громадських будівлях.

• Основне занепокоєння респондентів у секторі Газа — це ціна та доступність їжі. За цим слідує
забезпечення доходу протягом наступних двох тижнів, спалах подальшого насильства, ризик зараження
COVID-19, доступ до медичної допомоги та психічне здоров’я респондента та/або дітей у сім’ї.
• 47,9% палестинських респондентів у Газі повідомляють про погіршення водопостачання, а 87% цих
респондентів висловлюють занепокоєння з приводу якості води (хоча лише менше половини з них
повідомили про це після конфлікту).
• 7% респондентів у Газі зараз покладаються на приватний генератор як на основне джерело
електроенергії і не робили цього до подій. Майже всі респонденти в Газі повідомляють, що їхнє основне
джерело електроенергії не працює або стикаються з перебоями на щоденній основі.
• 43,6 відсотка палестинських респондентів у секторі Газа не отримували медичної допомоги, коли вони
потребували, оскільки вони не могли її собі дозволити.
• 50,4 відсотка палестинських респондентів у Газі змогли повернутися до роботи з моменту припинення
бойових дій 21 травня. Робітники в Газі не можуть повернутися до роботи через руйнування робочих
місць.
• 67,3 відсотка палестинців у Газі вказують на симптоми, що відповідають клінічному діагнозу
посттравматичного стресового розладу. Це може відображати роки окупації та насильства на додаток
до останніх подій.
• Домогосподарства в Газі повідомляють про те, що вдаються до негативних стратегій подолання ситуації
у вигляді скорочення кількості та порцій їжі протягом більш ніж половини днів тижня.

5.3. Подяка за участь та консультації із зацікавленими
сторонами RDNA Гази
RDNA у секторі Газа була проведена WBG у співпраці з ЄС та ООН, а також у тісному партнерстві з офісом
прем’єр-міністра Палестини, палестинськими міністерствами, установами та організаціями громадянського
суспільства, а також організаціями приватного сектору. Команда RDNA вдячна за допомогу та вказівки, надані
органам влади, державним установам та афілійованим організаціям ПА, місцевим НУО та ОГС, агентствам
ООН та ОГС та організаціям приватного сектору. Команда також хотіла б подякувати представникам
профспілок, молодіжних груп та особам уразливих груп, таким як люди з інвалідністю, ВПО, фермери,
рибалки, літні люди, поранені, хворі на хронічні захворювання, жінки, неформальні працівники та приймаючі
сім’ї, які надавали допомогу. їх введення в РДНК.

