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تقرير عن إعادة إعمار غزة
 71شباط5172
باإلشارة إلى البرنامج التمهيدي إلعادة إعمار املحافظات الجنوبية ،فيما يلي ملخص لسير العمل في البنود الرئيسية للبرنامج.
أوال :توفير التمويل الالزم إلعادة اإلعمار

 رغم التحدي الكبير الذي يواجه عملية تجنيد وتوفير التمويل الالزم إلعادة اإلعمار  ،ورغم أن هذا التحدي الزال يشكل
العائق األكبر أمام جهود إعادة اإلعمار ،إال أناألشقاء في اململكة العربية السعودية وافقوا مؤخرا على املقترح الذي تم تقديمه
لهم خالل الزيارة األخيرة للمملكة بتمويل برنامج إعادة اإلعمار بدفعة من خالل الصندوق السعودي للتنميةتبلغ  28مليون
دوالرسيتم تخصيصها بالكامل لجهود اإلسكان كما يلي:
 تخصيص  28مليون منها إلعادة إعمار املنازل املهدمة جزئيا، تخصيص  24مليون إلعادة إعمار املنازل املدمرة كليا.هذا وقد اجتمع أعضاء الفريق الوطني مع ممثل اللجنة الوطنية للجنة اإلسكان للعمل على ترتيب األولويات وطرق التصرف
باملنحة السعودية.
 باإلضافة إلى ما تقدم ،تم تخصيص جزء من املنحة القديمة للجنة التنسيق لدول الخليج العربي لبرنامج إعادة إعمار
غزة من خالل البنك اإلسالمي للتنمية على النحو التالي:
 5,31 oمليون دوالر من منحة اململكة العربية السعودية القديمة لبرنامج اإلسكان لالجئين الذي تنفذه وكالة الغوث
(األونروا).
 8, oمليون دوالر من املنحة القطرية القديمة لجهود إعادة إعمار غزة بواقع ( )1مليون دوالر للقطاع الزراعي و ()7
مليون للقطاع الصناعي و ( )6مليون للقطاع الصحي و ( )1مليون لقطاع اإلسكانُ .
ستصرف هذه األموال عن طريق
مؤسسة قطر الخيرية ومن خالل بنك التنمية اإلسالمي في جد
 خصصت النرويج والسويد  2مليون دوالر لدعم برنامج مساعدات اإليجار لغير الالجئين الذي تنفذه ( )UNDPبواقع  1ماليين
من السويد و  ,ماليين من النرويج ،مما يتيح تمويل البرنامج ملدة عام .كما خصصت النرويج  8مليون دوالر إضافيين لبرنامج
مساعدات اإليجار لالجئين الذي تنفذه وكالة الغوث (األونروا).
 تم تخصيص مبلغ  24مليون دوالر من دولة قطر الشقيقة بواسطة برنامج الفاخورة لوكاالت األمم املتحدة (،UNRWA
 )UNECIF 3UNDPلقطاع التعليم والتعليم العالي ،وبهذا تم الحصول على ما يقارب  %544من التمويل املطلوب للنهوض بهذا
القطاع.
 في السياق نفسه،أطلقت مؤسسات األمم املتحدة من خالل مكتب منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية "خطة االستجابة
اإلستراتيجية اإلنسانية لفلسطين" بتاريخ  58شباط  .8451تم وضع الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين لضمان تناسقها مع
اإلستراتيجيات الفلسطينية طويلة األمد ،بما فيها الخطة الوطنية لإلنعاش املبكر وإعادة إعمار غزة ،وقد بلغت موازنة
اإلستراتيجية  741مليون دوالر.
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ثانيا :مواد البناء

-

-

في إطار آلية إعادة إعمار غزة ( )GRMتم حتى تاريخه تقديم طلب دخول مواد بناء لـ  74مشروعا ،وقد تمت املوافقة على
إدخال مواد بناء لـ  52مشروعا منها تشمل ,مشاريع ممولة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية و  2مشاريع ممولة من
قطر ،إضافة إلى  2مشاريع أخرى ممولة من أملانيا.
في إطار آلية إعادة إعمار غزة ( ،)GRMتم حتى 58شباط تقديم أسماء أكثر من 783444مواطن للموافقة على شراء مواد
بناء ضمن برنامج اإلسكان ،وتمت املصادقة على  613444مواطن من هؤالء ،وقام  2,3444مواطن بشراء املواد.
تم حتى  81كانون ثاني إدخال  16،165طن من مواد البناء ( 5144شاحنة) بواسطة  52مورد من القطاع الخاص ،فيما
تم شراء  52,359طن منها .يمثل اإلسمنت أكثر من نصف مواد البناء التي تم إدخالها ،إذ بلغ مجموع ما تم إدخاله من
اإلسمنت حتى  81كانون ثاني  ,53768طن.

ثالثا :حصر األضرار

 oالزال العمل مستمرا في املرحلة الثانية بواسطة الطواقم الهندسية لوكالة الغوث للحاالت التي لم يتم حصر أضرارها من خالل
الوكالة في الفترة الواقعة بين  58/82و ،58/,5حيث تم حصر  543675حالة حتى تاريخ  .45/88في املجمل ،تم حصر 823122
حالة حتى  6شباط .8451
رابعا :ملخص جهود اإلسكان واإليواء

نشاطات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي (:)UNDP
 تلقت  83521أسرة من غير الالجئين الذين تضررت وحداتهم السكنية بشدة أو كليا مساعدات نقدية  /بدل إيجارللسماح لهم بالوصول إلى مأوى انتقالي ملدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.
 تمت إعادة تأهيل مدرسة البريج وافتتحت في  8شباط .8451 ما زال العمل مستمرا فيما يتعلق بتقييم األضرار وتنسيق املخرجات مع اإلدارة العامة للشؤون املدنية.نشاطات وكالة غوث وتشغيل الالجئين:
رغم إيقاف وكالة الغوث لبرامجها املتعلقة بخدمة الالجئين الفلسطينين في قطاع غزة الذين تضرروا من العدوان األخير بسبب
شح التمويل الالزم لتقديم خدماتها املتمثلة ببرنامج املساعدات النقدية لدعم اإلصالحات وتقديم إعانات إيجار ألسر الالجئين
الفلسطينيين في غزة ،تم تنفيذ ما يلي خالل فترة التقرير:
 بلغ عدد املستفيدين من منحة اإليجار عبر وكالة الغوث  73867عائلة. تم دفع مساعدات نقدية ل ـ  54368,أسرة الجئة من ذوي املنازل املدمرة جزئيا ليصل املجموع إلى  663657أسرة. قدمت مساعدات نقدية ل ـ  512أسرة تضررت منازلها بأضرار طفيفة ليصل املجموع إلى  5,261أسرة كانت متواجدة فيمراكز اإليواء املختلفة ولكنها غادرت إلى مراكز أخرى أو إلى منازل مستأجرة.
نشاطات وزارة األشغال العامة و اإلسكان:
– تم إعداد قوائم املستفيدين من مشروع إصالح األضرار الجزئية – املنحة القطرية – ويتم التواصل مع املستفيدين لتوقيع
التعهدات في مديريات الوزارة في املحافظات.
-

يجري العمل على استكمال إعداد كشوفات املستفيدين من مشروع توفير بدل إيجار – مع (.)UNDP
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خامسا :إزالة األ نقاض ومخلفات الحرب واكمال هدم المباني اآليلة للسقوطأو تدعيمها

-

-

-

نشاطات برنامج المم املتحدة اإلنمائي (:)UNDP
تمت إزالة ما يقرب من  ,,ألف طن من األنقاض ونقلها إلى موقع سحق مخلفات املواد ( 13144طن خالل فترة التقرير)،
وبذلك بلغ مجموع ما تمت إزالته من أنقاض حوالي  71ألف طن منذ تشرين ثاني  8452وحتى تاريخه .نتج عن هذا التدخل
خلق  ,3244يوم عمل حتى تاريخه.
يجري العمل على تقييم املخاطر الخاصة باملتفجرات من مخلفات الحرب ،وقد تم تقييم  26موقعا للتأكد من خلوها من
مخلفات الحرب الخطرة خالل الفترة املشمولة بالتقرير ليصل اإلجمالي إلى  76موقعا.
تم تنظيم  14جلسة توعية وتثقيف حول مخاطر مخلفات الحروب استفاد منها  5346,شخص .شمل هذا  85جلسة تدريب
مدربين ()TOTحضرها  222مدرسا من وكالة الغوث.
نشاطات وزارة الشغال العامة و اإلسكان:
تم توقيع عقد بقيمة  ,143444دوالر ملشروع إزالة أنقاض املباني املهدمة في منطقة غرب غزة ومنطقة بيت حانون.
تم توقيع عقد مشروع إزالة  28,000طن من املنطقة الوسطى بقيمة .$230,000
يجري الترتيب لعقد اجتماع تمهيدي ملناقصة إزالة أنقاض في منطقة غزة بقيمة  780ألف دوالر.

سادسا :قطاع الكهرباء

 لم يطرأ أي تحديث في هذا القطاع ،غير أن األعمال جارية بشكل اعتيادي على صعيد ضمان الصيانة املستمرة للبنية التحتية
لهذا القطاع ،وتحسين أداء شبكة الضغط املنخفض وربط املشتركين بها بشكل جيد ،واستقرار خطوط التغذية من جميع
املصادر ،وكذلك إعادة تأهيل املخازن الرئيسية.
سابعا :قطاع المياه

التزود باملياه
 oتمت ترسية عطاء إعادة تأهيل البار املدمرة جزئيا بتمويل البنك الدولي و بدأ العمل باملشروع.
 oتم إنجاز ما يقارب  % 97من مشروع إعادة تأهيل آبار الشمال ( األوقاف والصناعية).
 oبوشر بحفر بئرين جديدتين.
 oتم توقيع عقد إلصالح آبار مياه بما قيمته  673444دوالر.
 oيجري العمل لطرح عطاءات لإلصالح الدائم لـسبع خزانات مدمرة جزئيا.
 oإرتفع عدد محطات التحلية صغيرة الحجم الجاري العمل لتأهيلها من  6إلى  ،6و قد تم الانتهاء من تأهيل  ,محطات
تحلية صغيرة بصورة دائمة فيما يجري العمل إلتمام تأهيل محطتي تحلية صغيرة أخريتين.
 oتم اإلنتهاء من تأهيلما يقارب 8كم من شبكات املياه املدمرة ليصل اإلجمالى إلى  56كم .ما زال العمل جاريا على تأهيل
شبكات املياه املدمرة في بيت حانون وجباليا ،وبلغت نسبة ما تم تنفيذه من املشروع حتى تاريخه .% 67
إعادة خدمات الصرف الصحي
 oتم االنتهاء من تأهيل 144م من شبكات الصرف الصحي املدمرة ليصل اإلجمالي إلى 2.1كم.
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 oتم إنجاز ما نسبته  %66من مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي بمدينة جباليا بتمويل مؤسسة إنقاذ الطفل.
 oتم إنجاز ما يقارب  %74من أعمال الصيانة في مضخات بيت حانون الثالثة.
 oتم توقيع عقد إلصالح وصيانة مضخات الصرف الصحي بما قيمته  ,623444دوالر.
 oأعمال اإلصالح اإلنشائية جارية بمحطة املعالجة في بيت الهيا.
 oتنظيف األحواض بمحطة املعالجة في بيت الهيا.
تأهيل معدات التشغيل والصيانة ملرافق املياه والصرف الصحي
 oوصل املجموع الكلي للمولدات االحتياطية املستبدلة إلى.2,
 oوصل املجموع الكلي للمولدات املؤهله إلى  ،51كما تم توقيع عقد لتأهيل مولدات بما قيمته 5673444دوالر ،وبذلك
تخطينا مرحله اإلنعاش املبكر.
 oتم استبدال  % 74من أجهزة الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات املتضررة.
 oال تحديث بخصوص التخطيط الستبدال  51آلية ثقيلة لعمليات الصرف الصحي وتوريد قطع غيار لصيانة مرافق املياه
والصرف الصحي وتوريد الكلور الالزم لتعقيم مياه البار وتوريد السوالر الالزم لتشغيل مرافق املياه والصرف الصحي،
إضافة إلىالتخطيط لصيانة املباني اإلدارية إلدارة قطاع املياه والصرف الصحي.
التدخالت اإلنسانية الطارئة
 oتوصيل املياه ملراكز اإليواء :تم توريد  ,لتر مياه شرب لكل فرد ل ـ  23444فرد.
 oتوريد الكلور الالزم لتعقيم مياه البار :تم توريد  % 2من احتياجات الكلور عن طول الفترة.
 oتوريد السوالر الالزم لتشغيل مرافق املياه والصرف الصحي :تم توريد  143444لتر من السوالر من قبل UNRWA
دراسة وتقييم الثر البيئي للحرب على املصادر املائية
 oجاري العمل فيما يتعلق بالحصول على طلبات التأهيل للمكاتب اإلستشارية وإعداد مسودة أولية للشروط املرجعية.
تاسعا :قطاع الزراعة

 يجري العمل في الجهود التي ذكرت خالل التقرير املقدم بتاريخ  ,4كانون ثاني  8451من خالل العمل على تنفيذ تدخالت
متعلقة بالقطاع الزراعي.
عاشرا :القطاع اإلقتصادي

 فيما يخص صرف املنحة القطرية بقيمة  8مليون دوالر لتعويض أصحاب املنشآت االقتصادية ذات األضرار الطفيفة ،أعدت
اللجنة التي شكلت لهذا الغرض قوائم بأسماء املستفيدين وتمت املوافقة عليها وإرسالها لوزارة املالية ،التي تعمل حاليا على
صرف املستحقات للمستفيدين .إلى ذلك ،تم تخصيص  6مليون دوالر إضافية للمرحلة الثانية من تعويض أصحاب املنشآت
االقتصادية ذات األضرار الطفيفة ،وقد تم إعداد قوائم بأسماء  53254مستفيد وسيتم اعتماد إجراءات صرف مماثلة لتلك
التي اتبعت في املرحلة األولى.
 يعكف القطاع اإلقتصادي على وضع الخطة اإلستراتيجية إلعادة اإلعمار واإلنعاش املبكر للقطاعات اإلقتصادية في غزة،
وسيساعد هذا على تحديد األولويات للتدخل ،إضافة إلى أن الخطة ستكون بمثابة وسيلة لتوفير األموال لهذا القطاع.
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 تم عقد ورشة عمل بخصوص اإلستراتيجية املقترحة بحضور أعضاء الفريق الوطني في غزة وممثلين عن القطاع الخاص
بمختلف قطاعاته.
الثاني عشر :الحكم المحلي والبلديات

 بلغت نسبة التقدم اإلجمالية لقطاع الحكم املحلي في مشاريع صندوق وإقراض البلديات خالل األسبوعين املاضيين حوالي
 %,.2فقط بمبلغ حوالي  277ألف دوالر  .يستفيد من هذه املشاريع بشكل عام كافة سكان املحافظات الجنوبية كونها تتعلق
بتسهيل خدمات الهيئات املحلية وخاصة التدخل املتعلق بدعم املوازنة التشغيلية للبلديات والتي تجاوز الصرف فيها حوالي
 %64من املبلغ الذي تم رصده حتى الن وهو حوالي  531مليون دوالر من إجمالي املنح املقدمة والتى بلغت 52مليون تقريبا،
شمل هذا التقدم تقديم منحة بقيمة( ) 131مليون يورو من خالل صندوق إقراض وتنمية البلديات في املحافظات.
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