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 إعادة إعمار غزة تقرير عن

 5102 الثانيكانون  6 

 

 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

 

  من التعهد الكلي )مليار  مليون دوالر  111لم يتم استالم الدفعة العاجلة التي تم التعهد بها من دولة قطر حتى االن بقيمة

 دوالر(

 

 بنك  دول مجلس التعاون عبر  مليون دوالر من التعهدات القديمة من 57 لم تتم املصادقة حتى االن على تحويل دفعة بقيمة

 التنمية االسالمي

 

 :لتمويل مشروع االمم املتحدة االنمائي الزالة كمساهمة من الحكومة اليابانية تم تقديم نصف مليون دوالر   ازالة الركام

املساهمة، علما بان الركام الناجم عن العدوان االخير يقدر الف طن من الركام من خالل هذه  01سيتم ازالة حوالي الركام، و 

مليون طن،. ويضاف التمويل املقدم من الحكومة اليابانية لهذا املشروع للتمويل املقدم من الوكالة االمريكية للتنمية  1.7 ب

دم حتى االن لبرنامج ازالة الركام مليون دوالر  وبذلك يصبح مجموع التمويل املق 0.1مليون دوالر ومن السويد بقيمة  21بقيمة 

 في قطاع غزة. الركامازالة عمليات التمام يلزمون مليون دوالر  11اكثر من مليون دوالر من اجمالي  20.5

 
  :قطاع املياه 

o  الصال  وتشمل  لصال  مرافق مياه فى بي  حانون الف دوالر من الحكومة اليابانية ال  071اعادة تخصيص املوافقة على

انشاء خط ، و اعادة اعمار بئرين مياه، فى املنطقة الشرقية ( 0م 2111فى املنطقة الغربية,  0م 0111مياه ) خزانات 

 م وشبكة مياه 1711مياه ناقل 

o تاهيل طارئ ملحطة ضخ بركة الشيخ الف دوالر ل 120على تقديم تمويل من الصليب االحمر الدولي بقيمة  املوافقة

 رضوان وانشاء خط ضغط ناقل

o الصرف الصحي  أنظمة املياه و لرفع  كفاءة نظم مليون دوالر  0.5من البنك الدولي بقيمة تمويل إضافي على  وافقةامل

 (مشروع تحسين أنظمة املياه في غزة)
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  :قطاع التعليم 

o املانحين وفقا للتوزيع االتي من دوالر  2,727,544مدرسة بقيمة  121لصال  ال  تم الحصول على التمويل املطلوب 

  مدرسة بتمويل من سلة التمويل املشترك )املانيا، بلجيكا، فنلندا، ايرلندا والنرويج(  220الصال  االضرار في

 بتنفيذ وزارة التربية والتعليم العالي.

  مدرسة بتمويل وتنفيذ من اليونسيف. 22الصال  االضرار في 

  مدرسة بتمويل وتنفيذ من مؤسسة التعاون  00الصال  االضرار في 

 مدارس بتمويل وتنفيذ من ال  0الضرار في الصال  ا UNDP  

  مدرسة بتمويل وتنفيذ من بي  الخير 1الصال  االضرار في 

  مدارس بتمويل وتنفيذ من االغاثة االسالمية 9الصال  االضرار 

o  ،لصالح مدارس مليون دوالر  21بقيمة تمويال قدم  اململكة العربية السعودية، من خالل الصندوق السعودي للتنمية

دوالر لتنفيذ أعمال إعادة اإلعمار، الترميم واإلضافات في عدد من مدارس مليون  21األونروا في غزة. وسيخصص مبلغ 

 .دوالر لتجهيز وتأثيث هذه املدارسمليون  1األونروا في قطاع غزة، بينما سيخصص مبلغ 

 

 :تمويل عدة مشاريع كاالتي: علىاللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة من  تم  املوافقة قطاع الزراعة 

o مليون دوالر  1 -مشروع املحجر الزراعي 

o دوالر 211,021 -مركز تنمية الثروة الحيوانية 

o مليون دوالر 1 -مركز تدريب متطور+ قاعة مؤتمرات 

o مليون دوالر  2.7 -مركز األعالف البديلة 

o  دوالر 011,111 – السمكيةإعادة تأهيل مبنى الثروة 

 

  مواد البناء :ثانيا

 (غير شاملة املشاريع الدولية) في اطار الية ادخال مواد البناء 0.2.1127التي دخل  الى القطاع لغاية البناء كميات اجمالي قدر ي 

وكالة حسب ( طنا من الحصمة 22,009( طنا من الحديد، و )1,751من االسمن ، )( طنا 24,194منها )( طًنا 07,192حوالي )

( طنا 27,041( طنا من هذه املواد من قبل املواطنين مقسمة على النحو التالي: )01,924، وقد تم شراء )UNOPاالمم املتحدة 

البيسكورس ( طنا من 215,911)باالضافة لذلك تم ادخال  ( طنا من الحديد.594( من الحصمة، و )22,222من االسمن ، )

  حسب تقرير االدارة العامة للمعابر والحدود. 15.21.1122حتى تاريخ  من البيتومن للمشاريع القطرية طنا( 2,141)و

 

  مواطن  24,111ابالغ وتم  ،املأوى والسكنالصال  لشراء مواد بناء في اطار برنامج  مواطن 21,111حوالي تم  املصادقة على

وفق  0.2.1127مواطن حتى تاريخ  22,111حوالي من قبل اء بنشراء مواد قد تم و عليهم لشراء مواد البناء،  املصادقةعن 

 . حول الية ادخال مواد البناء  UNOPSتقرير

 

  وفق تقرير  10.21.1122حتى تاريخ  مورد معتمد في جميع محافظات قطاع غزة 20تم اعتمادUNSCO   حول الية ادخال مواد
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 . البناء

 

  مشاريع  21وتم تقديم طلبات دخول مواد بناء ل  للمشاريع ضمن الية ادخال مواد البناء دخال مواد البناءاعتماد نموذج اتم

مشاريع  2وجاري العمل على تحضير الطلبات ل  0.2.1127حتى تاريخ وذلك مدرستين طرق، الصال  مستشفى، وبناء تشمل 

  اضافية.

 حصر األضرار :ثالثا

  وحدات السكنبلغ إجمالي عدد ( التي تم  زيارتها بواسطة الفرق املشتركة بين الوزارة و برنامج االمم املتحدة االنمائيUNDP )

 % من الوحدات السكنية املتضررة لغير الالجئين.211( حالة بنسبة 27,636حوالي )
 

  غزة لفئتي الالجئين و تقوم حاليا فرق وكالة الغوث الدولية القيام باستكمال أعمال حصر األضرار في كافة محافظات قطاع

( حالة تتوزع على جميع 95,954، وبلغ إجمالي الحاالت التي تم حصرها حتى تاريخه )جئات املتزوجات من غير الالجئينالال 

  .% من إجمالي الحاالت98.75محافظات قطاع غزة وتشكل

 االيواءاالسكان و ملخص جهود  :رابعا
  2.2.1127حتى تاريخ  مركز موزعين على خمس محافظات 24في  25,920الى انخفاض عدد املواطنين في مراكز االيواء 

 ( حالة من حاالت الهدم الكلي او غير الصالح للسكن، 5,253وكالة غوث وتشغيل الالجئين: توزيع دفعات بدل ايجار لعدد )

$ وقد 711نقدية بقيمة ( اضافة الى مساعدة 1122شهور حتى نهاية ديسمبر  2$/شهر حسب عدد افراد االسرة ملدة 171)

متضرر إللصال  االضرار  (09,191) توزيع دفعات ل كما تم. مليون دوالر 5بلغ  قيمة هذا التدخل حتى االن حوالي 

وذلك حتى تاريخ  مليون دوالر  02.0بقيمة اجمالية بلغ  حتى االن ( متضرر اللصال  االضرار البليغة 121ول )الجزئية 

2.2.1127. 

 

 برنامج االمم امل( تحدة االنمائيUNDP تم توزيع دفعات بدل ايجار ل :))لحاالت الهدم الكلي أو غير الصالح  متضرر  )500(

دوالر، وربع $، وبلغ اجمالي املبلغ الذي تم توزيعة مليون 711بقيمة  شهور، اضافة الى مساعدة نقدية 2للسكن(،  ملدة 

 قدم مليون دوالر  0.2( حالة بمبلغ اجمالي قيمتة 2711) حواليوسوف يتم البدء قريبا بتوزيع مساعدات اضافية مماثلة ل

بتمويل من   وحدة سكنية 011مشروع ترميم وإعادة تأهيل تنفيذ بالتجهيزات لكما تم البدء  من الحكومة السويدية.

شعف والتفا  مليون دوالر استهدف حاالت غير الصالح للسكن في منطقة الشجاعية وال 21البنك االسالمي للتنمية قيمتة 

 والدرج.

 

 

  السكن املؤق  )الكرافانات(: وحدات 

o  كرافان مقدمة من هيئة االعمال الخيرية في منطقة خزاعة بخان يونس )وتجهيزها ببعض األثاث  211توزيع تم

 بشكل منفصل 17كرفان(، اضافة الى   10كرفان+ 29في تجمعين سكنيين ) 57الخفيف( ، 

o  وحدة سكنية متنقلة ) كرافان( مقدمة من الهالل الحمر القطري، وسيتم توزيعها في  211بدء تنفيذ مشروع
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 كرافان.   71تجمعين سكنيين بمنطقة بي  حانون، يضم التجمع الواحد 

o ( مقدمة من الهيئة العربية الدولية لالعمار واالنتها011بدء تنفيذ مشروع )ء من ( وحدة سكنية متنقلة ) كرافان

 كرافان في منطقتي غزة والشمال. 211توزيع 

o  تم وحدة سكنية متنقلة ) كرافان( مقدمة من الهيئة العمانية لالعمال الخيرية  011التوافق على تنفيذ مشروع

 وحدة منها في الضفة الغربية حتى االن ويجري التنسيق الدخالها هذا االسبوع. 01تصنيع 

o ( وحدة 1111التوافق على توفير ) ،متنقلة ) كرافان( من الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية وإدخالها الى قطاع غزة

 الى قطاع غزة، و سيتم ادخال باقي الكمية اسبوعيا.( 51البالغ عددها )وقد ولصل  أول دفعة من الكرافانات و 

o التنسيق التركية كرافانات وكالة جزء من وضع دونم في محافظة الشمال ل 05.7ارض بمساحة  ةتم تحديد قطع

، وجاري العمل على اعادة ولم توافق الوكالة التركية على استخدامها، وحدة 2111 االجمالي وعددها )تيكا( عليها

 تخطيط مناطق اخرى نظرا لصعوبة توفير ارض حكومية.
كمال هدم المباني االيلة للسقوطومخلفات الحرب : إزالة االنقاض خامسا  او تدعيمها وا 

  مشروع( ازالة االنقاضUNDP) : من قبل موقع  122فحص تمUNMAS   للتأكد من عدم وجود وازالة مخلفات الحرب الغير

 .2.2.1127تاريخ موقع تدوير الركام حتى الى الركام ( طن من 10,207ترحيل )ازالة و متفجرة دعما لبرنامج ازالة الركام وتم  
 

  باالضافة  اليات وزارة االشغال العامة واالسكان.من خالل ة واآليلة للسقوط مشروع اكمال هدم املباني الخطر  العمل فيجاري

جاري استكمال مشروع التدعيم العاجل وفق االمكانيات المتاحة حديدية، و ( منزل بدعائم01تم االنتهاء من تدعيم )لذلك 
 .ئ والوزارة بحاجة الى مليون دوالر لتغطية هذا االحتياج الطار  من تمويل ومواد بناء

 قطاع الكهرباءسادسا: 

  22% من شبكات 57تم إعادة تأهيل ولصيانةKV  كم في مناطق رفح ، خانيونس ، الشجاعية ، بي  حانون ومناطق  4بطول

 متفرقة من مدينة غزة 

 

  0.4% من شبكات 07تم تركيب ولصيانةKV  كم في شرق خزاعة والزنة وسوق مازن  0بطول 

 

  22/0.4محوالت كهربائية  21تم اعادة تركيب ولصيانةKV من االجمالي41طق املذكورة اعاله مما يشكل نافي امل % 

 

  من إجمالي عد السكان الذين تضررت ولصالتهم املنزلية في األمكان التي 51تم إيصال التيار الكهربائي للسكان بنسبة %

 تعرض  للدمار 

 

  ساعة فصل بسبب  21و للتيار ساعات ولصل  0مج اوالعودة لبرن 14/21/1122األحد  توقف محطة التوليد عن العمل لصبا

من الوقود كمية محدودة . وتم توريد عدم توفر التمويل للوقود، مع إستمرار خطوط التغذية من الجانب اإلسرائيلي واملصري 

 .االستفادة القصوى في تشغيل املحطةن بما يضمن مقن لبشك سوف تستخدمتكفي لتشغيل يوم واحد فقط،  2.2.1127في 
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 إلعادة بناء املخازن التي تم قصفها أثناء الحرب إلستيعاب املواد الكهربائية التي يتم توريدها عبر املنح  املقاولين تم تلقي عروض

 UNOCHAلغوث و املقدمة من البنك الدولي، البنك االسالمي للتنمية، الحكومة التركية، الصليب االحمر، ووكالة ا املختلفة

 المياهقطاع : سابعا
  :التزود باملياه 

o  1بئر مدمرة جزئيا  واالعالن عن  عطاء لحفر وبناء وتزويد املعدات لعدد  27االستمرار فى التأهيل بصورة دائمة  لعدد 

 بئر مدمر كليا  فى دير البلح

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

o  محطات تحلية لصغيره 7االستمرار فى التأهيل بصورة دائمة  لعدد 

o كم من شبكات املياه 7.2االنتهاء من تأهيل 
 

 خدمات الصرف الصحي: 

o  محطات ضخ  لصرف لصحى  0االستمرار فى تأهيل 

o االستمرار فى تأهيل محطتين  معالجة  لصرف لصحى 
 

  الصحيتأهيل معدات التشغيل والصيانة ملرافق املياه والصرف: 

o مولد 11مولد احتياطي واالستمرار فى تأهيل  27من استبدال  ءاالنتها 

o  من اجهزة الحاسوب  وتكنولوجيا املعلومات املتضررة 11االنتهاء من استبدال % 
 

 التدخالت االنسانية الطارئة 

o  فرد 4111لتر مياه شرب / فرد لعدد  0توريد 

o  أجهزة لفحص جودة املياهو  موتور ملضخات املياه  4و  مضخة البار املياه 24توريد 

o  لتر من السوالر 71111% من احتياجات الكلور عن طول الفترة توريد   4توريد 

 ثامنا: قطاع التعليم
 مدرسة 25في  الجارية متابعة اعمال التأهيل 

  مدرسة 50توقيع العقود العمال الصال  اضرار وتاهيل 

  مدرسة  12متابعة احالة عطاء العمال الصال  اضرار وتأهيل في 

  مدرسة قائمة 27متابعة فتح واحالة عطاءات اللصال  اضرار وتاهيل في 

  مدرسة 24متابعة اعمال اعداد عطاءات اللصال  اضرار وتاهيل 

  مدارس 7عدم توفر تمويل حتى االن العادة انشاء  

 تاسعا: قطاع الزراعة

  وزارة الزراعة. اتتوثيق األضرار الزراعية من خالل جميع مديريتم  عملية 
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  إعادة تأهيل القطاع الزراعي بتمويل من االتحاد األوربيفي اطار برنامج مزارع في منطقة بي  حانون  201تم البدء باستهداف 

مزارع متضررين في قطاع  011مساعدة ، و متضرر إنتاج حيواني 2,411استهداف  يتضمنوالذي  مليون يورو 21,7بقيمة 

تم االنتهاء من إعداد قائمة بأسماء املرشحين لالستفادة  من هذا  . باالضافةزراعي بئر  71إعادة تأهيل ، و الدفيئات الزراعية

 املشروع واعتمادها.
 

  املنفذ واملمول  مشروع توزيع أعالف ملربي األغنام واألبقار في اطار  2411مربي أبقار من الصل  2711تم توزيع علف مركز على

 من الفاو
 

  دفيئة 47مشروع إعادة تأهيل دفيئات زراعية عدد ة في اطار دفيئة زراعية للمزارعين في منطقة خزاع 21االنتهاء من تأهيل 

 املنفذ واملمول من اللجنة الدولية للصليب األحمر
 

  اإلنتهاء من تسوية األراض ي في كافة مناطق قطاع غزة ضمن اطار مشروع تسوية األراض ي املنفذ واملمول من الصليب األحمر في

 كافة محافظات قطاع غزة والذي يهدف الى تمكين املزارعين من العودة إلى أراضيهم 
 

  شروع تطوير قطاع اإلنتاج الحيواني )الدواجن مضمن  اختيار املستفيدين وتحديد احتياجاتهمو  تحديد املعايير البدء في

 واللحوم الحمراء( املنفذ من مؤسسة قطر الخيرية واملمول من البنك اإلسالمي للتنمية
 

  مشروع تنمية املنطقة الحدودية  املنفذ من قطر الخيرية جاري العمل على استكمال التجهيزات والتحضيرات الالزمة لتنفيذ

حفر آبار وإمداد خطوط ناقلة للري وإقامة خزانات مياه ، تأهيل الطرق الزراعية ضمنتوي مي للتنميةواملمول من البنك اإلسال 

وإعادة استخدام املياه الناتجة من ، إعادة استخدام املياه املعالجة جنوب شرق غزة،  إمداد خطوط كهرباء، وبرك تجميع مياه

 تأهيل أراض ي زراعية وزراعتها بأشجارو  تطوير مشاتل وزارة الزراعة، أحواض تربية األسماك
 

  تتضمنو مشاريع املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية جاري العمل على استكمال التضيرات الالزمة لتنفيذ 

حفر وتركيب برك زراعية بالستيكية ل ، مزارع في منطقة خان يونس 201تأهيل دفيئات زراعية وتوزيع مولدات وسوالر ل 

 مزارعات بواقع نصف دونم 7إنشاء دفيئات زراعية ل ، و مزارع 91زارع وإعادة تأهيل بيوت بالستيكية ل م 221
 

  آبار في القرارة( املنفذ واملمول  من قبل 2آبار زراعية )بئر في شرق جباليا و  7تم االنتهاء من إعداد العطاءات ملشروع تأهيل

 $111,111اللجنة الدولية للصليب األحمر بقيمة 
 

  تم االنتهاء من توريد كافة األجهزة واألثاث واملعدات إعادة تأهيل املختبرات املمول من اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة بقيمة

 مليون دوالر. 1

 

  تم طر  العطاء وترسيته على مقاول ملشروع إنشاء عيادتين بيطريتين في محافظتي رفح والشمال واملمول من اللجنة القطرية

 إعمار غزة بقيمة مليون دوالر إلعادة
 

  آبار زراعية في منطقة شرق جباليا مع ترميم طريق خور زنون الجنوبي  2اإلنتهاء من تجهيز وثائق العطاء مشروع إعادة تأهيل



 

8 
 

 كم املنفذ واملمول من مؤسسة أمان مايزيا 2بطول 
 

  بي  تعبئة وتوزيع أشتال توت وأسمدة عضوية وكيماوية وبالستيك دفيئات ضمن مشروع املحالصيل التصديرية  1تم ترميم

HVC املنفذ واملمول من الفاو 

 

 عاشرا: قطاع النقل

  لصالح شاحنة ومعدة هندسية لدعم عمليات اعادة االعمار  271شرع  وزارة النقل واملوالصالت بتزويد موافقات و بإدخال

 .الشركات املتضررة شاحناتها ومعداتها جراء العدوان وكذلك لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع

 

 

 

 


