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 إعمار غزةجهود تقرير عن 

 2015 آذار  3  

 

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

ًعمارإللتوفيرًالتمويلًالالزمً:ًأولًا
املقترح املقدم بخصوص طلب مساهمة في إعادة إعمار املحافظات الجنوبية  لىوافق األخوة في دولة الكويت الشقيقة ع -

جراء النقاشات الالزمة و صياغة مذكرة تفاهم مع تشكيل فريق عمل بخصوص التعاون وإ مليون دوالر. تم 200والبالغ 

 و اإلقتصاد.  ةالصندوق. املنحه تشمل مشاريع في قطاع اإلسكان، املياه، الطرق، الزراع

مليون دوالر من خالل  82وافق األشقاء في اململكة العربية السعودية على تقديم مساهمة لقطاع اإلسكان بقيمة  -

مليون دوالر لصالح املواطنين من غير الالجئين  32 (مليون دوالر  42و البالغ  ة. الجزء األول من املنحالصندوق السعودي

  ن(مليون دوالر لصالح املتضررين من الالجئي 10و 
 
 يتم  . تم تخصيصه إلعادة إعمار منازل متضرره جزئيا

 
د إعداحاليا

.
 
 مقترحات لصرف الجزء الثاني من املنحة و التي ستعنى بشكل أساس ي بإعادة بناء بيوت مهدمة كليا

ها وجميعجاري حاليا ومن خالل البنوك املعتمدة صرف املبالغ التالية والتي تمثل تعويضات عن أضرار العدوان األخير  -

. ىولة قطر بخصوص الدفعة األولمليون دوالر(، كما تم إعداد تقرير مفصل لألشقاء في د 25) ىمن املنحة القطرية األول

 :األولى تضمنت ةاملنح

 2  مليون لصالح قطاع االقتصادي لتقديم مساعدات مالية للمنشآت االقتصادية املتضررة جراء العدوان لتمكينها

 ، لى العملإمن العودة 

 6   مليون لصالح قطاع اإلسكان لتقديم مساعدات مالية ألصحاب املنازل املتضررة جزئيا جراء العدوان لتمكينهم

 صالحها.إمن 

 10 يل شغمليون لصالح قطاع الكهرباء ضمن قطاع البنية التحتية والخدمات العامة لشراء الوقود الالزم لت

 محطة توليد الكهرباء.

  مليون لصالح القطاع اإلقتصادي في نهاية األسبوع الحالي أو بداية األسبوع القادم. 7كما سيتم صرف مبلغ 

في قطاع غزة  العاملة في قطاع التعليم مليون دوالر لدعم املؤسسات األممية 40ستقدم دولة قطر الشقيقة مبلغ  -

(UNDP, UNRWA, UNICEF) 

 :ًموادًالبناءًثانياًا

 (: NOPS) Uملشاريع ا لخدمات دعم  مم املتحدةال  مكتبنشاطات 

نازل املصحاب أمن املسجلة في النظام بات طلالتقرير عدد الهذا تاريخ حتي بلغ  ،(GRM) غزة إعمار  إعادة آلية إطار  في -

منهم  50,000باملوافقة وقام هؤالء من  71,000 إخطار  تمطلب.  75,000 ؤقتةاآللية امل بموجب بناء مواد لشراءاملدمرة 

 .املخصصه لهمالبناء  بشراء مواد



 

3 
 

 ل  امشروع 62عدد املشاريع املسجلة في النظام  التقرير هذا تاريخ ى حتبلغ  ،من جهة أخرى  -
 
مشاريع جاري العمل  10إضافة

 .على إدخالها في النظام 

اع الخاص، القطا من دمور  18شاحنة( بواسطة  1,760طن من مواد البناء ) 70,672ما مجموعه  إدخالشباط  24حتى تم  -

 44,278بلغت من هذه املواد سمنت التي تم إدخالها أن كمية اإل  ىيجدر اإلشارة إلطن منها.  62,793وقد تم شراء ما يعادل 

 .(طن 40,224بيع منها )طن 

 :ًحصرًاألضرارثالثاًا

 .UNESCOبين وزارة الثقافة ومنظمة ما تم اإلنتهاء من حصر أضرار قطاع الثقافة بالتعاون  -

  UNESCOاملشكلة من وزارة الثقافة ومنظمة مجموعات العمل دمت ق -
 
  تحليال

 
 ىغزة عل ىألثر العدوان األخير عل مفصال

بواسطة الطواقم لحصر األضرار املرحلة الثانية ضمن شباط  23حالة حتى  38,755حيث تم حصر ، قطاع التعليم، 

من العام  31/12 و  24/12ما بين  في الفترةوكالة الغوث للحاالت التي لم يتم حصرها من خالل الهندسية لوكالة الغوث 

 املنصرم.

 يواءاإلسكانًًواإل:ًجهودًرابعاًا
 مناطق جغرافية  5مركز إيواء في  14 ىأسرة موزعة عل 1,585يمثلون  اشخص 9,577 ىيواء إلنخفض عدد املواطنين في مراكز اإل إ

 في قطاع غزة.

 (: UNDPنمائي )مم املتحدة اإل نشاطات برنامج األ 

لبرنامج األمم املتحدة  ى خر أمصادر و النرويج و يجار ممولة من السويد دوالر لتغطية تدخل بدل اإل  8,001,892تم توفير  -

أسرة  1,300ــ يجار لمليون دوالر للمساعدة في تغطية تدخل بدل اإل  3اإلنمائي. كما تم توقيع اتفاقية مع النرويج بقيمة 

  .شهور  6وملدة 

 أسرة. 2,619إلى  امساعدتهاألسر التي تمت أسرة مساعدة منحة اإليجار خالل فترة التقرير ليصل مجموع  474تلقت  -

أسرة من ذوي أصحاب املنازل التي تضررت بشكل طفيف من برنامج املساعدات النقدية، حيث خصصت  150 ستستفيد -

 الجنوبية. ممولة من كوريادوالر لهذا التدخل  300,000

لصالح منازل املواطنين ذات مليون دوالر  10لم يتم صرف حتى تاريخه صرف منحة البنك اإلسالمي للتنمية و البالغة  -

 .الضرر البالغ

 نشاطات وكالة غوث وتشغيل الالجئين: 

 دوالر. 744,500عينية أو  مساعدات نقديةعلى شكل بلغ مجموع ما تم دفعه خالل فترة التقرير  -

أسرة مساعدات نقدية فيما يتعلق باملنازل ذات األضرار الطفيفة لتمكينهم من العودة  ةأيخالل فترة هذا التقرير لم تتلق  -

 .أسرة 1,519 امساعدته تتماألسر التي زال عدد  ملنازلهم، وعليه ال 

ليصل مجموع  ،راكزامل لكتة غادر من م مكنتهاعينية أو  نقديةات مساعدكانت متواجدة في مراكز اإليواء  أسرة 232تلقت  -

 . أسرة 3,252 ىعينية إل و أاألسر التي تلقت مساعدات نقدية 

 أسرة. 7,794إلى  امساعدته تتماألسر التي ليصل مجموع منحة اإليجار أسرة مساعدة  295خالل فترة التقرير تلقت  -

  املنازل املدمرةأصحاب من مجموع من تمت مساعدتهم نقديا بلغ  -
 
  .صشخ 69,917من الالجئين  جزئيا

 رب أسرة. 393 مساعدات نقدية اتلقو الذين كلي أو  شديدأو  أصحاب املنازل املتضررة بشكل كبير بلغ مجموع  -
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-  

 نشاطات وزارة األشغال العامة و اإلسكان: -

بيت  100مشروع ترميم بدأ العمل بكما ، شقة سكنية( 50) برج الظافر إعادة بناء التجهيزات لتنفيذ مشروع أت الوزارة بد -

 .بين الوزارة وجمعية قطر الخيريةا وفقا التفاقيتين وقعتمتضرر خالل الحرب على غزة 

 62منها فيما يجري تجهيز الــ  27تم حتى إعداد هذا التقرير تجهيز  الهالل األحمر القطري كرفان من  89يتم العمل على توزيع  -

  األخرى.

 .على سبع مراحل وتم وضعها في املغراقةعمار غزة يئة العربية إل الهكرفانا من  380ستلمت الوزارة إ -

 .في منطقة جحر الديكغاثة اإلسالمية اإل من  اكرفان 20تم توزيع  -

 املتبقيه خيمة 250 ـو جاري العمل على تحضير كشوفات للمستفيدين من ال خيمة  250عدد تم توزيع خيام املنحة اإليطالية:  -
 اوًتدعيمهاًاليلةًللسقوطهدمًالمبانيًخامسا:ً

 (: UNDPنمائي )مم املتحدة ال نشاطات برنامج ال 

وعليه ، طن ألف 80إلى حوالي حتى تاريخ هذا التقرير ما تم إزالته من أنقاض مجموع من األنقاض ليصل طن  5,000ت إزالة تم -

  يوم عمل. 4,200 ىإلحتى تاريخ هذا التقرير هذا التدخل جراء ارتفع عدد أيام العمل التي تم توليدها 

  35 نجز منها أحيث  ،الحرب مخلفات من تفجراتتقييم املخاطر الخاصة باملتم  -
 
 ىإل جمالياإل  ليصلالتقرير  الفترة خالل تقييما

111 . 

، اشخص 1,315حضرها جلسة  58 ه من جلسات توعية وتثقيف فيما يتعلق بمخاطر مخلفات الحروبتم تقديمبلغ إجمالي ما  -

 .من مدرس ي وكالة الغوث 488استفاد منها تدريب مدربين جلسة  21عقد يشمل هذا و 

 قطاعًالكهرباء:ًسادساًا

  إعادة تأهيل شبكات نسبة اإل بلغت( 22نجاز العام فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين بشكل مستمرKV) 80%. 

  بشكل جيد )إعادة  بها داء شبكة الضغط املنخفض وربط املشتركينأفيما يتعلق بتحسين  %80نجاز العام نسبة اإل بلغت

  . 0.4KV تأهيل شبكات

  في أحدهما  ينتم تركيب محول، إذ %85بتوصيل التيار الكهربائي ألكبر عدد من املواطنين  نجاز العام فيما يتعلقنسبة اإل بلغت

  .22/0.4KVركيب محوالت كهربائية صيانة وتضمن برنامج خان يونس اآلخر في رفح و 

  تغذية و  الحرب ستهدفت أثناءانجاز العام فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين في جميع املناطق التي نسبة اإل بلغت

لتي اتوصيل شبكات الضغط املنخفض لتغذية املواطنين في األماكن في ستمرار من خالل اال  %88 املواطنين بالتيار الكهربائي

 تعرضت للقصف في املناطق الحدودية.

  63 نجاز العام فيما يتعلق بإعادة تأهيل املخازن الرئيسيةسبة اإل نبلغت%.  

  غذية إستمرار خطوط التالجانب املصري(. و الجانب اإلسرائيلي و املختلفة )محطة التوليد  إستقرار خطوط التغذية من املصادر

بالنسبة ملحطة التحويل فهي تعمل أما  .األعطال على خطوط التغذية من الجانب املصري من الجانب اإلسرائيلي وحدوث بعض 

ستثناء اساعات فصل على جميع املحافظات ب 8 ساعات وصل و  8ستمرار برنامج ميغا واط مع ا 55اآلن على بلوك كامل بمعدل 

 ساعات وصل مع بعض اإلضافات.  6التي تعمل ببرنامج محافظة غزة 
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ًالمياهقطاعً:ًسابعاًا
 التزود باملياه

 .وقاف والصناعية(أبار الشمال ) آهيل أعادة تإمن مشروع  %100 نجاز إتم  -

سالمية وخان يونس بتمويل من مؤسسة األيادي املسلمة وادي السلقا بتمويل املساعدة اإل في  تينجديد ينبئر بحفر بوشر  -

 ز"مسلم هاند"

ا بتمويل البنك الدولي وسيتم تسليم املوقع يمدمرة جزئ خزانات  7ــ لصالح الدائم لل  دوالر  324,000تم التعاقد بقيمة  -

 .1/3/2015بتاريخ 

  .نشاء خزان خزاعةإعادة دوالر إل  600,000تم التعاقد بقيمة  -

 محطات تحلية صغيرة. 5االستمرار في تأهيل  -

 كم 17لى إجمالى ليصل اإل  ة،شبكات املياه املدمر كم من  3ما يقارب  نتهاء من تأهيلاإل  -

 نقاذ الطفل. إ سسة ؤ من م في بيت حانون وجباليا بتمويل ةتأهيل شبكات املياه املدمر من هاء تناإل  -

 دوالر 300,000جري العمل على طرح عطاء جديد لصيانة الشبكات باملنطقة الشماليه بقيمة ي -

 خدمات الصرف الصحيإعادة 

كما تم تركيب شبكات  ،باملنطقة الوسطى والجنوب ةاملدمر  يالصحالصرف شبكات من  تر م 2000  نتهاء من تأهيلاإل  -

 كم. 7,5  جمالى الىليصل اإل  ،ملم مع وصالت منزلية 250-200كم بقطر  1صرف صحي بحي بغداد بطول 

  نقاذ الطفلإمن مشروع تأهيل شبكات صرف صحي بمدينة جباليا بتمويل مؤسسة  %100نجاز إتم  -

دخال املضخات من الجانب إ. وبانتظار ةعمال الصيانة في مضخات بيت حانون الثالثأمن  %80نجاز ما يقارب إتم  -

 سرائيلي.اإل 

 .تنفيذ املشروعدوالر وجاري  368,000توقيع عقد إلصالح وصيانة مضخات الصرف الصحي بما قيمته  -

 %60 نجاز إوتم  األحواضتم تركيب سياج وتنظيف ، إذ نشائية بمحطة املعالجة في بيت الهياأعمال اإلصالح اإلاستمرار  -

 .من املشروع

 يانة ملرافق املياه والصرف الصحيتأهيل معدات التشغيل والص

 43للمولدات املستبدلة  ياملجموع الكل -

 مولد 15تم تأهيل  -
 
ة قيمبكما تم توقيع عقد لتأهيل مولدات ، اتأهيلهلمولد احتياطي خطط  211من إجمالي  ا

 .نعاش املبكراإل ةمرحل ىيتخطهو ما و  ،دوالر167,000

  .%80املتضررة  تكنولوجيا املعلوماتأنظمة جهزة الحاسوب و أستبدال انسبة اإلنجاز العام بخصوص بلغت  -

يانة مرافق املياه توريد قطع غيار لص أو  لية  ثقيلة لعمليات الصرف الصحيآ 15ستبدال التخطيط ال بخصوص جديد ال  -

 توريد السوالر الالزم لتشغيل مرافق املياه والصرف الصحيأو  ر باالكلور الالزم لتعقيم مياه اآل  توريدأو  والصرف الصحي

 .إلدارة قطاع املياه والصرف الصحيدارية صيانة املباني اإل التخطيط لأو 

 نسانية الطارئةلالتدخالت ا

 جديدال  -
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 :بيئي للحرب على املصادر املائيةثر الدراسة وتقييم ال

  .عداد مسودة أولية للشروط املرجعيةإو ستشارية لبات التأهيل للمكاتب اإل الحصول على طعلى جري العمل ي -

 :ًقطاعًالزراعةثامناًا

استمرار العمل على إدخال استمارات األضرار الواردة من املديريات على برنامج األضرار الزراعية، حيث تم إدخال حوالي  -

 لجميع املحافظات الجنوبية.على برنامج األضرار الزراعية  استمارة  18,000

هذه املشاريع وتتضمن  ،%70 مشاريع املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةنجاز العام في اإل بلغت نسبة  -

 95وقود بنزين  لتر  12,800توزيع و عبسان الكبيرة والصغيرة، في منطقة  كهرباء مولد 160توزيع و  ،تأهيل دفيئات زراعية

 90 ـوإعادة تأهيل بيوت بالستيكية ل ،مزارع 140 ــحفر وتركيب برك زراعية بالستيكية لو لتر،  20جالون سعة  640بواقع 

 لكل منهن. مزارعات بواقع نصف دونم 5 ـإنشاء دفيئات زراعية لو ، مزارع

منفذ من جمعية مربي وهذا املشروع  بشكل كامل، محطة الشمالفي مشروع اإلنعاش املبكر ملربي الدواجن تم إنجاز  -

 .الدواجن وممول من أوتشا

هذا املشروع من تنفيذ وتمويل . يتم آبار في القرارة( 4آبار زراعية )بئر في شرق جباليا و  5مشروع تأهيل من  %50إنجاز  -

 .$200,000اللجنة الدولية للصليب األحمر بقيمة 

  سمنت.مواد الطرق الزراعية واإل و ملراكب الصيد  Fiber Glassو لدفيئات لحديد مثل العمل على إدخال مواد يجري  -

، باراآل دفيئات و والحيواني النتاج في مجاالت اإل  مليون يورو  10,5تحاد األوروبي بقيمة العمل على تنفيذ مشروع اإليجري  -

 بأكمله. يشمل قطاع غزةوالذي 

 قتصادياإلالقطاعً:ًتاسعاًا

 ستمراا -
 
 للجهود الرامية لعودة القطاع االقتصادي للعمل، واستكماال لجهود صرف دفعات للمتضررين بأضرار طفيفة، را

 يلي: جري العمل علي ماي ،وبعد اإلنتهاء من ترتيب الدفعة األولى )كما ورد في التقرير السابق(

 .دوالر  6,021,458من تعويضات القطاع االقتصادي بمبلغ الثانية صرف املرحلة  -

 .دوالر  999,778من تعويضات القطاع االقتصادي بمبلغ الثالثة املرحلة صرف  -

 ./ةامستفيد 3,195 ةوبهذا يصل عدد املستفيديين الكلي من املراحل الثالث، املنحة القطريةمن  ذه املبالغه جميعو 

الخطة اإلستراتيجية إلعادة اإلعمار واإلنعاش املبكر للقطاعات اإلقتصادية في غزة،  ىاللمسات األخيرة عل وضعيجري  -

 توفير األموال لهذا القطاع.و  لتدخلاتحديد أولويات  ىساعد علتسوالتي 

 :ًالحكمًالمحليًوالبلدياتعاشراًا

 ومشاريع الدول املانحة قيد التطوير: التمويل

  حاليا يتم  .مليون دوالر لصالح صندوق إقراض وتنمية البلديات 14دعما بقيمة رك والبنك الدولي ادولة الدنمقدمت

ز يجري التحضير لباقي املبلغ املرصود، علما بأن نسبة اإلنجااملشاريع التي رصد لها هذا التمويل، فيما  تنفيذ جزء كبير من

من حجم املنح  %97، كما أنها تشكل حوالي حتى اآلن نظرا لطبيعة األعمال املمولة لها %22,5في هذه املنحة لم تتجاوز 

 التي قدمت لبلديات القطاع حتى اآلن.
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  مليون يورو لصالح صندوق إقراض وتنمية البلديات. 5,5تمت املوافقة املبدئية من قبل دولة أملانيا على تمويل بقيمة 

 نسبة اإلنجاز :

 طرق تدخل ال - 7.5% -

 مباني ومنشآتتدخل  - 2.6% -

 املياه والصرف الصحي ومياه األمطارتدخل  - 15.9% -

 الطاقة والكهرباءتدخل  - 11% -

 اآللياتتدخل  - 4% -

 النفايات الصلبةتدخل  - 11% -

 دعم موازنة البلدياتتدخل  - 3.5% -

 الحاديًعشر:ًالقطاعًالصحي
 العمل توقف من القطاع هذا ضمن املذكورة املشاريع معظمتعاني  (:األولية الرعاية ومراكز  املستشفيات) والترميم البناء -

 نم املمولة املشاريع عدا ما حالتها، على جوهرية تغييرات ةأيم تطرأ ل ولذا ،غزة في البناء مواد توفر  عدم بسبب فيها

 UNDP) اإلنمائي ) حدةتامل األمم وبرنامج األحمر  الصليب مثل أممية دولية جهات

 وهيئة بجدة للتنمية اإلسالمي البنك من منحة %17تم تنفيذ كما  القطري، األحمر  الهالل منحة من نتهاءاإل  تم :الوقود -

 .الوقود من للوزارة الطارئة االحتياجات لتغطية (IHH) التركية اإلنسانية اإلغاثة

 جهات عدة من توفيرها الجاري  واملهمات األدوية أصناف من %54 توريد تم: الطبية ومواد املختبرات واملستهلكات األدوية -

 .دوالر مليون  1.75 بحوالي غزة قطاع على األخير  العدوان وبعد أثناء مانحة

 مانحة جهات عدة من بتمويل توفيرها الجاري  الطبية األجهزة أصناف من %11 توريد تم :الغيار وقطع الطبية األجهزة -

 قطع أصناف من %55 توريد تم بينما شهور، 6 لـ املطلوب االحتياج من %42 حوالي وتشكل دوالر  مليون  4,14 بحوالي

 املطلوب إجمالي من %50 حوالي وتشكل دوالر  مليون  1 الجاري توفيرها بقيمة الغيار 

 لوحةم الرتفاع نظرا اآلن املحطة أهمية على التأكيد مع اآلن لغاية ممول  يوجد ال : الشفاء ملجمع كبيرة مياه تحلية محطة -

 .البحر ماء ملوحة من يقترب عال معدل إلى الشفاء مجمع في املياه

 لفترة خدمات )النظافة والتغذية( هذه لدعم الدولي من البنك موافقة هناك (:والغسيل والتغذية النظافة) الخدمات -

 الخدمات جودة على مباشرة تؤثر  وأنها سيما ال  الخدمات لهذه ثابتة موازنة وجود بضرورة تطالب  الوزارة أن إال  محدودة،

 .املقدمة للمرض ى الصحية

 مليون دوالر. 1.5النورواك بقيمة جاري حاليا تنفيذ منحة من مؤسسة : خارجيا أو  محليا ىالجرح عالج -

  


