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 باإلشارة إلى البرنامج التمهيدي إلعادة اعمار املحافظات الجنوبية، فيما يلي ملخص لسير العمل في البنود الرئيسية للبرنامج. 

 توفير التمويل الالزم إلعادة االعمارأوال: 
  في مؤتمر املانحين تعهدات من  الغالبية العظمى، حيث لم يتم استالم  التمويل شح هوالعادة االعمار  يالرئيس ما زال املعيق

 .1122 أكتوبر 21 القاهرة

 "بناًء على خطة تم اعتمادها من قبل  سيتم تخصيصها لدعم جهود اإلعمار في قطاع غزة مليون دوالر 12استالم  تم مؤخرا

 النحو التالي: على 21/2/1122مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 

 6  في مجاالت السكن وإيواء األسر املشردة جراء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مليون ، 

 6  من لل  العدوان، مليون دوالر إل 
ً
 عادة تههيل الوحدات السكنية املترررة جزئيا

 2 في أية لحظة ومعرضة لالنهيار  مهدمة بالكامل ولكنها غير بالعدوان على قطاع غزة  التي تهثرتلمباني واملنازل مليون ل ،

 على حياة املواطنين من جهة، كما أنها تعيق عمليات إعادة اإلعمار من جهة أخرى. ومن هذا 
ً
األمر الذي يجعل منها خطرا

 املنطلق، 

 21 شراء الوقود الالزم ملحطة كهرباء غزة،مليون ل  

 1 لمنشآت االقتصادية الصغيرةمليون ل.  

  
ً
  العمل علي متابعة الحصول على دفعة من اململكة العربية السعودية و أخرى من الكويت يتم حاليا

  مواد البناء :ثانيا

 (غير شاملة املشاريع الدولية) دخال مواد البناءفي اطار آلية إ تاريخةالتي دخلت الى القطاع لغاية البناء كميات اجمالي قدر ي 

وكالة حسب ( طنا من الحصمة 213111( طنا من الحديد، و )13164من االسمنت، )( طنا 213244منها )( طًنا 123142حوالي )

  UNOPSاالمم املتحدة 

 ( 16,881( متررر، حيث تم دراسة )40,529تم تسليم كشوفات كميات مواد االعمار املطلوبة حسب تقديرات االضرار ل )

( حالة ليتم توفير مواد 23,648و تجهيز ملفات )  (،GRMلبناء )حالة منها إلدخال مواد االعمار لهم وفق الية ادخال مواد ا

الشروع  الياشخص. كما يجري ح 2113111إلى ما يقارب من مواد البناء  أن تصل املتوقع من البناء لها خالل االيام القادمة.

 وكبيرة الحجم   واسعة مشروعات في تنفيذ

 ( متررر من خالل وزارة االشغال 19,386تم ابالغ ) العامة واإلسكان بإمكانية تسلمهم ملواد االعمار الخاصة بهم، وجاري

 التجهيز إلبالغ دفعات اخرى عبر وسائل االعالم بالتوافق مع االمم املتحدة.

 ( طن من 13,719( متررر مواد االعمار الخاصة بهم، وبلغ اجمالي الكميات التي تم تسليمها للمواطنين )11,231تم تسليم )

 ( طن من حديد التسليح.622( طن من الحصمة، )13,719اإلسمنت )

  وفق تقرير  ة حتى تاريخ مورد معتمد في جميع محافظات قطاع غزة 24تم اعتمادUNSCO   .حول الية ادخال مواد البناء 

 21وتم تقديم طلبات دخول مواد بناء ل  تم اعتماد نمولج ادخال مواد البناء للمشاريع ضمن الية ادخال مواد البناء 

 2وجاري العمل على تحرير الطلبات ل  1.2.1122حتى تاريخ ولل  مدرستين طرق، اصالح مستشفى، وبناء مشاريع تشمل 

  مشاريع اضافية.
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 حصر األضرار :ثالثا

  ( حالة تتوزع على جميع محافظات 98,800حتى تاريخه )وكالة الغوث الدولية من قبل بلغ إجمالي الحاالت التي تم حصرها

 .حالة (98,811)% من إجمالي الحاالت التي تم اجراء بحث ميداني لها والتي تقدر ب99.9قطاع غزة و تمثل 
 االيواءاالسكان و ملخص جهود  :رابعا

  0-,0 مركز موزعين على خمس محافظات حتى تاريخ 01في  096,30انخفاض عدد املواطنين في مراكز االيواء الى-

0202. 

  3229بلغ عدد املستفيدين من منحة االيجار ما مجموعه ( من   311,عائلةUNRWA  من  0203وUNDP ) 

  وكالة غوث وتشغيل الالجئين: نشاطات 

  ( متررر إلصالح االضرار الجزئية213412توزيع دفعات ل)تم . 

  نشاطات( برنامج االمم املتحدة االنمائيUNDP :) 

  متررر اضافي )لحاالت الهدم الكلي أو غير الصالح للسكن(،   )2121(تم مؤخرا توزيع دفعات اضافية كبدل ايجار ل

 1.2(. تبلغ قيمة هذا التدخل SIDA)(UNDP) /$ بتمويل من 211شهور، اضافة الى مساعدة نقدية بقيمة  6ملدة 

  .مليون دوالر

  البن  االسالمي منحة الصناديق العربية من خالل بتمويل من   سكنيةوحدة  611بدء مشروع ترميم وإعادة تههيل

للسكن في منطقة الشجاعية والشعف  ةصالحالدمار البالغ من الوحدات الغير للتنمية استهدف املشروع حاالت 

 دوالر مليون  21والتفاح والدرج. تبلغ قيمة هذا التدخل 

  تم عقد اجتماعين للجنة الفنية واملكونة من مدير البرامج لتنفيذ املنحه القطرية األولى اجتماع اللجنة الفنية لإلسكان  :

. تقوم اللجنة بتحديد معايير و ممثل وزارة الحكم املحلي في الفريق الوطني، ممثل وزارة االسكان في الفريق الوطني

مليون دوالر  21 قديم املساعدات من خالل مبلغمن اجل تالصرف و تحرير القوائم ليتم اعتمادها من اللجنة الوزارية 

مشردة من غير الالجئبن من  أسره 1111 ان تستفيد  . ومن املتوقعأمريكي من املنحة القطرية املدفوعة مؤخرا"

 .منازلها املتضررة جزئياإصالح اسرة ل 06222مساعدات ايجار لنصف سنة، باالضافة ل 
 

كمال هدم المباني االيلة للسقوطومخلفات الحرب : إزالة االنقاض خامسا  او تدعيمها وا 

 ( مشروع إزالة االنقاضUNDP :)مخلفات املواد سحق إلى موقع ونقلها األنقاض من طن 13111من  يقرب ما إزالة تم. 

  يوم عمل تم االستفادة منها  1111وأدي لل  الي توليد  ،طن 123211ما تم إزالته من أنقاض إلى حوالي  مجموع صلو.  

 قطاع الكهرباءسادسا: 

  مليون دوالر من املنحة القطرية املدفوعة مؤخرا" لخزينة الدولة لشراء الوقود الالزم لتشغيل محطة  10سيتم تخصيص

 .بالتشغيل بكامل طاقتها اإلنتاجيةكهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود املحطة 

  من إجمالي عد السكان الذين ترررت وصالتهم املنزلية في األمكان التي 11تم إيصال التيار الكهربائي للسكان بنسبة %

  .تعرضت للدمار
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 تم العمل خالل الفترة السابقة في الصيانة الطارئة ملواجهة اآلثار املترتبة على املنخفض الجوي الذي ضرب البالد 

  22% من شبكات 42تم إعادة تههيل وصيانةKV  خان يونس ، شارع الكرامة ، بيت حانون ،  كم في مناطق 1.2بطول
 ومناطق متفرقة من مدينة غزة .

  خان يونس ، شارع الكرامة ، بيت حانون ، مناطق كم في نفس المناطق السابقة ) 6تم تركيب وصيانة شبكات بطول
 .ومناطق متفرقة من مدينة غزة( 

  22/0.4صيانة وتركيب محوالت كهربائية تمKV  محوالت بدل  5تم تركيب محول جديد في مدينة غزة وتم إستبدال
 .%28محترقة بفعل المنخفض الجوي مما يشكل نسبة انجاز 

 

 المياهقطاع : سابعا
  :التزود باملياه 

o  بئر( 16)  والعطاء في مرحلة التقييم.تم طرح عطاء اعادة تههيل االبار املدمرة جزئيا بتمويل البن  دولي 

o  من مشروع اعادة تاهيل ابار الشمال ) االوقاف والصناعية( 61تم انجاز ما يقارب % 

o  بئر مياه في  بيت حانون  1توريد  حصمة لتههيل 

o   خزان مياه  مدمرة جزئيا 22االستمرار فى التههيل  بصورة دائمة  لعدد 

o  خزان بنى سهيال لتههيلمعدات الكتروميكانيكية   توريدتم 

o محطات( 6. )املخطط: استهداف صغيره تحلية محطات 2 لعدد  دائمة بصورة التههيل فى االستمرار 

o  املياه في بيت حانون وجباليا شبكات تركيب و لتههيل حصمه االستمرار في تههيل شبكات املياه املدمره  وتوريد 

o  االستمرار في انشاء  الخط الناقل للمياه  لخزان املغراقه ودير البلح 

o  كم( 11 : تههيل)املخطط كم. 21ليصل االجمالى الى  كم من شبكات املياه  2االنتهاء من تههيلتم 

 :خدمات الصرف الصحي 

o  تم انجاز ما توريد حصمه واسمنت لتههيل و اصالح شبكات الصرف الصحى في بيت حانون وجباليا  ووادى غزة. كما تم

 21. )املخطط: تههيل % من مشروع تههيل شبكات صرف صحي بمدينة جباليا بتمويل مؤسسة انقال الطفل21نسبته 

  كم(

o  محطة ضخ  21نون الثالث. )املخطط: اعادة تههيل % من اعمال الصيانة في مضخات بيت حا21تم انجاز ما يقارب

 صرف صحي(

o  محطات معالجة مياه الصرف الصحي(. 2االستمرار فى تههيل محطتين معالجة صرف صحى. )املخطط: اعادة تههيل 

 :تههيل معدات التشغيل والصيانة ملرافق املياه والصرف الصحي 

o  مولد  21استبدال عدد . )املخطط: 11وأصبح املجموع الكلى للمولدات املستبدلة   اتمولد 1االنتهاء من استبدال

 . (احتياطي في مرافق املياه والصرف الصحي

o  مولد احتياط في مرافق  122اعادة تههيل عدد )املخطط:  مولدات وجاري العمل لتههيل البقية. 21تم االنتهاء من تههيل

  (املياه والصرف الصحي
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o من اجهزة الحاسوب  وتكنولوجيا املعلومات. )املخطط: استبدال اجهزة الحاسوب املترررة( 35ستبدال االنتهاء من ا % 

o  الية  ثقيلة  لعمليات الصرف الصحي. 22ستبدال عدد التخطيط إل 

o توريد قطع غيار لصيانة مرافق املياه والصرف الصحي. التخطيط ل 

o ر.توريد الكلور الالزم لتعقيم مياه االباالتخطيط ل 

o توريد السوالر الالزم لتشغيل مرافق املياه والصرف الصحي. التخطيط ل 

o صيانة املباني االدارية الدارة قطاع املياه والصرف الصحي.  التخطيط ل 

 التدخالت االنسانية الطارئة 

o  (توصيل املياه ملراكز االيواءفرد. )املخطط:  1111لتر مياه شرب / فرد لعدد  1توريد  

o توصيل خدمات املياه والصرف الصحي للمساكن املؤقتة )الكرفانات(. التخطيط ل 

o توريد قطع غيار لصيانة مرافق املياه والصرف الصحي. التخطيط ل 

o  (توريد الكلور الالزم لتعقيم مياه االبار% من احتياجات الكلور عن طول الفترة. )املخطط:  10توريد. 

o   لتر من السوالر من قبل  213111توريدUNRWA :توريد السوالر الالزم لتشغيل مرافق املياه والصرف الصحي. )املخطط 

 لتر( 0113111

o  التخطيط إلعداد دراسة وتقييم االثر البيئي للحرب على املصادر املائية، من خالل التعاقد مع استشاري دولي، اعداد

 خطة حماية مصادر املياه، ومن ثم الشروع في تنفيذ الخطة املعدة.

 قطاع التعليمثامنا: 
 مدرسة 24في  الجارية متابعة اعمال التههيل 

  مدرسة 46توقيع العقود العمال اصالح اضرار وتاهيل 

  مدرسة  12متابعة احالة عطاء العمال اصالح اضرار وتههيل في 

  مدرسة قائمة 22متابعة فتح واحالة عطاءات الصالح اضرار وتاهيل في 

  مدرسة 21اضرار وتاهيل متابعة اعمال اعداد عطاءات الصالح 

  مدارس 2عدم توفر تمويل حتى االن العادة انشاء  

 تاسعا: قطاع الزراعة

  إعادة تههيل القطاع الزراعي بتمويل من االتحاد األوربيفي اطار برنامج مزارع في منطقة بيت حانون  211استهداف استكمال 

مزارع مترررين في قطاع  111مساعدة ، و إنتاج حيواني متررر  23111استهداف  يترمنوالذي  مليون يورو 2132بقيمة 

تم االنتهاء من إعداد قائمة بهسماء املرشحين لالستفادة  من هذا زراعي. باالضافة  بئر  21إعادة تههيل ، و الدفيئات الزراعية

 املشروع واعتمادها.

 الدواجن واللحوم الحمراء( املنفذ من مؤسسة تطوير قطاع اإلنتاج الحيواني املتعلقة بمشروع  االتفاق على مسودة االتفاقية(

 قطر الخيرية واملمول من البن  اإلسالمي للتنمية.

  تم انجاز مايلي: تم  ( املنفذ من قطر الخيرية واملمول من البن  اإلسالمي للتنمية1مشروع تنمية املنطقة الحدودية )ضمن

دراسات إمداد شبكة الكهرباء في منطقة بيت الهيا، تحديد آبار زراعية وردم الحفر، استكمال إعداد  1طرح عطاءين حفر 
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مواقع الخزانات والخطوط الناقلة في منطقة عبسان، استكمال إعداد مخططات وجداول الكميات لحفر بئر استرجاعي في 

رشحين منطقة الزيتون بالتعاون مع بلدية غزة، توصيف األعمال املتعلقة بمشروع تطوير املشاتل، و إعداد أسماء امل

 لالستفادة من مشروع استصالح األراض ي الزراعية وزراعتها باللوزيات

 تم تدقيق كافة أسماء املستفيدين، و قد تم تم طرح العطاء وفتح مشاريع املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية :

 املظاريف ملشروع توزيع مولدات كهرباء والوقود

 21االنتهاء من تههيل املنفذ واملمول من اللجنة الدولية للصليب األحمر:  دفيئة 12عية عدد مشروع إعادة تههيل دفيئات زرا 

بانتظار استهداف باقي الدفيئات الزراعية حيث يتم اآلن التنسيق مع املؤسسات  و ةدفيئة زراعية للمزارعين في منطقة خزاع

 األخرى حتى ال يكون هناك ازدواجية في املستفيدين

  املنفذ من جمعية مربي الدواجن واملمول من أوتشا: تم  اإلنعاش املبكر ملربي الدواجن على مستوى محطة الشمالمشروع

 % مترررين حرب01تدقيق أسماء املرشحين لالستفادة منهم 

  ( املنفذ واملمول  آبار في القرارة2آبار زراعية )بئر في شرق جباليا و  2تم االنتهاء من إعداد العطاءات وترسيتها ملشروع تههيل

 $1113111من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر بقيمة 

  مشروع تنمية  التقييم الفني لخطوط الكهرباء في مشروع تنمية املنطقة الحدودية املمول من اللجنة القطريةاستكمال(

 $(131113111املنطقة الحدودية املمول من اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة بقيمة 

 شروع إنشاء عيادتين بيطريتين في محافظتي رفح والشمال واملمول من اللجنة القطرية إلعادة انتظار دخول املواد املتعلقة بم

 مليون دوالر 2إعمار غزة بقيمة 

  آبار زراعية في منطقة شرق جباليا مع ترميم طريق خور زنون  2سيتم طرح وترسية العطاء بخصوص مشروع إعادة تههيل

 كم املنفذ واملمول من مؤسسة أمان مايزيا 2بطول الجنوبي 

  تم ترميم بيت التعبئة الثالث في مشروع املحاصيل التصديريةHVC  املنفذ واملمول من الفاوFAO/ ولل  لتمكين املزارعين .

 هذا التدخلمزارع شهادات الجلوبال جاب حتى تمكنهم من التصدير، وبهذا يكون انتهي العمل في  061من التصدير و إعطاء 

  1113111بصدد دراسة املشروع وتجهيز العطاءات مشروع مختبر األعالف املمول من اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة بقيمة 

  2113111بصدد دراسة املشروع وتجهيز العطاءات مشروع النحل املمول من اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة بقيمة 

 القطاع االقتصاديعاشرا: 

 تية والسياحية(: والخدما يةوالتجار  يةالصناعات قطاعالقطاع االقتصادي )ال 
  من   2,000مليون دوالر أمريكي من املنحة القطرية املستلمة مؤخرا" لحوالي 2سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة

للعمل وممارسة العودة  من املنشآت االقتصادية الصغيرة، والتي ترررت بشكل جزئي وطفيف ولل  بهدف تمكينها

نشاطاتها التجارية، إل تشكل هذه املنشآت حوالي ثلث عدد املنشآت املترررة جراء العدوان اإلسرائيلي األخير، بحيث 

ستساهم هذه الخطوة في التخفيف من حدة البطالة املنتشرة في قطاع غزة، وتعمل على تحري  عجلة االقتصاد في 

 العديد من القطاعات.
 لجنة الفنية و املكونة من ممثل الفريق الوطني في وزارة االقتصاد، مدير البرامج في الفريق الوطني، و ممثل تم عقد اجتماع ال

 .من اللجنة الوزارية رف و تحرير القوائم ليتم اعتمادهاو تقوم اللجنة بتحديد معايير الص ،التجارية عن الغرفة
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 صحة لحادي عشر: قطاع ا

  الدرةمستشفي  بيت حانون و اإلنتهاء من ترميم مستشفي 

  من أعمال التشطيب بمستشفي األطفال و الوالدة باملنطقة الوسطي02انجاز % 

  من املخططات وجداول الكميات النهائية للمركز الصحي )عطا حبيب( والذي تدمر كليا" خالل العدوان األخير، كما 11اجاز %

 إلدخال املواد UNDPتم التنسيق مع 

  كما تم مراكز صحية )بيت حانون، عبسان الصغيرة، السيفا، دير البلح( 2مع أطباء العالم فرنسا لترميم تم توقيع اتفاقية ،

 تسويق ترميم مراكز آخري مع أطباء العالم تركيا

  لتوفير أدوية ومستهلكات طبية مطلوبة شهريا" مليون دوالر   1.0 مليون دوالر من أصل 2.4تم توفير 

  :لتر(: موافقة البن  اإلسالمي للتنمية علي تمويل و توفير وقود إلحتياجات الوزارة الطارئة 2113111وقود )االحتياج الشهر 

% من قيمة املنحة املخصصة من الهالل األحمر القطري وبمبلغ 21شهور. كما تم توريد كميات من الوقود وبنسبة  0ملدة 

1213111$ 

  كما مليون دوالر 2.1عدة تخصيصات ومن جهات مانحة مختلفة بإجمالي تم توفير أجهزة طبية للمستشفيات واملراكز من خالل .

مليون دوالر. )يوجد مماطلة  2.2تم توفير قطع غيار لألجهزة الطبية من خالل عدة تخصيصات ومن جهات مانحة مختلفة بإجمالي 

 (وردين في عملية التوريد، إضافة الي تهخر بعض املمن الجانب اإلسرائيلي إلدخال األجهزة وقطع الغيار املطلوبة

 تم اإلنتهاء من إعداد مقترح مشروع متكامل لتوفير محطة تحلية مياه كبيرة و بمواصفات عالية ملجمع الشفاء الطبي 

  1122تم توقيع اتفاقية مع البن  الدولي لدعم وزارة الصحة فيما يتعلق باملصاريف التشغيلية للوزارة وقيمتها حتي مايو 

 دوالرمليون  1.2حوالي 

 البدء في اجراءات تنفيذ منحة النورواك والتي سيتم استخدامها لعالج جرحي العدوان الخير علي قطاع غزة بالداخل والخارج 

  وشح التمويل هي عدم توفر مواد البناءالتدخالت املخططة املعيقات الرئيسية والتي أدت الي التهخير في البدء أو استكمال بعض.   

 الثاني عشر: الحكم المحلي والبلديات 

مليون دوالر معظمها بتمويل من  21.0فترة التقرير  حتى البلديات -قطاع الحكم املحلي ىجهود إعادة اإلعمار لدبلغ اجمالي حجم 

 البن  الدولي والدنمارك موزعة كاآلتي: 

 $، 2463241 املنفذة املشاريع تكلفة إجمالي -

 مليون دوالر 2.2 التنفيذ تحت املشاريع تكلفة إجمالي -

 مليون دوالر 1.1بلغت  للعطاءات املقدمة املشاريع تكلفة جماليكذل  ا -

 مليون دوالر،  6.0 اجمالي تكلفة املشاريع املتفق عليها -

 وريدت، مياه آلبار مولداتتوريد ) األمطار ومياه الصحي والصرف ملياها ،في قطاع غزة طرق  وتههيل صيانة: وتنقسم التدخالت إلي

 الخدمات مجالس رسوم ديد)تس صلبة نفايات(، الشوارع إنارة شبكات لصيانة مواد وريدت ) والكهرباء الطاقة(، ومضخات خزان

توريد  ) واآلليات مليكانيكا( ، االبلديات مباني صيانة) العامة واملرافق واملنشآت املباني(، نفايات وترحيل حاويات وريدت&  املشتركة

)  البلديات موازنة دعم(، خدمات غير قطاعية، اضافة الي آليات وصيانة واستئجار للورش مواد توريد&  زيوت وإستئجار معدات

 (وزيوت ومحروقات وقرطاسية املكتبي للعمل أجهزة توريد
 


