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 املحافظات الجنوبيةإعمار جهود تقرير عن 

 2015 آذار  17

 

  :ات الجنوبية، فيما يلي ملخص لسير العمل في البنود الرئيسية للبرنامجعمار املحافظباإلشارة إلى البرنامج التمهيدي إل 

ًعمارإللتوفيرًالتمويلًالالزمً:ًأولًا
آذار  12تم يوم الخميس املوافق (: مليون دوالر 200) األخوة في دولة الكويت الشقيقةمتابعة املساهمة املوافق عليها من  -

العربية بشأن تفاصيل منحة دولة  االقتصاديةة والصندوق الكويتي للتنمية توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الفلسطيني

الوطني فريق الكويت للمساهمة في إعمار املحافظات الجنوبية.  جاء توقيع االتفاقية بعد اجتماعات عقدها أعضاء في ال

هذا . ة سبل استغالل املنحةلبلور  مدار أسبوع كامل ىالكويتي عل الصندوق إلعمار املحافظات الجنوبية مع ممثلين عن 

 . و قطاع املؤسسات املدنيةقتصاد الا ،ةالزراع ،الطرق  اإلسكان، املياه، اتفي قطاعوتشمل املنحة برامج 

العمل واملتابعة  ي جر ي مليون دوالر(: 82) الشقيقة في اململكة العربية السعوديةمتابعة املساهمة املوافق عليها من األخوة  -

مليون دوالر  10مليون دوالر لصالح املواطنين من غير الالجئين و  32( مليون دوالر  42من املنحة والبالغ بخصوص الجزء األول 

 . لصالح املتضررين من الالجئين(

نتهاء من صرف كل املخصصات املتعلقة باملنحة من خالل البنوك املحلية إل ا :الر(و مليون د 25املنحة القطرية األولى ) -

مليون لصالح قطاع  10لى إضافة إمليون لصالح قطاع اإلسكان،  6و قطاع االقتصادي، الون لصالح ملي 9) لهااملعتمدة 

 الكهرباء ضمن قطاع البنية التحتية والخدمات العامة لشراء الوقود الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء(.

 :ًموادًالبناءًثانياًا

 (: NOPS) Uملشاريع ا لخدمات دعم  مم املتحدةال مكتب نشاطات 

 لشراءاملدمرة نازل املصحاب أمن املسجلة في النظام بات طلعدد ال تاريخه ىحتبلغ  ،(GRM) غزة إعمار  إعادة آلية إطار  في -

 .املخصصه لهمالبناء  منهم بشراء مواد 58,449قام طلب،  75,517 ؤقتةاآللية امل بموجب بناء مواد

تحت  44موافقة مبدئية،  7موافقة،  41( امشروع 92سجلة في النظام عدد املشاريع امل تاريخهى حتبلغ  ،من جهة أخرى  -

 الدراسة(.

 .(طن  51,168بيع منها )طن   65,374سمنت التي تم إدخالها كمية اإل بلغت  -

 :ًحصرًاألضرارثالثاًا

ي لم يتم حصرها في لحاالت التضمن املرحلة الثانية لحصر األضرار على حصر الوكالة الغوث التابعة الطواقم الهندسية تعمل 

  .(2015شباط 23حتى  حالة 38,755تم حصر ) من العام املنصرم. 31/12 - 24/12الفترة ما بين 

ًيواءاإلسكانًًواإل:ًجهودًرابعاًا
  8,668يواء املواطنين في مراكز اإل عدد بلغ  -

ً
 أسرة( . 1,426)مواطنا

  مم املتحدة اإل نشاطات برنامج األ( نمائيUNDP :) 

 أسرة. 2,633إلى  امساعدتهاألسر التي تمت ة مساعدة منحة اإليجار خالل فترة التقرير ليصل مجموع أسر  14تلقت  -
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 برنامج املساعدات النقديةمساعدات نقدية عبر  ذوي أصحاب املنازل التي تضررت بشكل طفيفمن  أسرة 120 تلقت -

 .دوالر 300,000، والبالغة قيمته الجنوبية مول من كورياامل

لصالح منازل املواطنين ذات مليون دوالر  10صرف منحة البنك اإلسالمي للتنمية والبالغة  تاريخهحتى لم يتم  )ال تحديث( -

إعادة  تتمفيما واملوافقة عليها، حالة  112أضرار  تقييمعادة إ ت)تم متضرر  600من املتوقع أن يستفيد  .الضرر البالغ

 .(انتظار املوافقةهي بو حالة أخرى  587أضرار تقييم 

 :  (UNRWA) نشاطات وكالة غوث وتشغيل الالجئين

ليصل مجموع األسر  ،راكزامل لكتة غادر مكنتها من معينية أو  نقديةات مساعدكانت متواجدة في مراكز اإليواء  أسر 6تلقت  -

 . أسرة 3,258 ىعينية إل و أالتي تلقت مساعدات نقدية 

 تتماألسر التي ليصل مجموع مليون دوالر  1.9بما قيمته يجار منحة اإل أسرة مساعدة  2,265تلقت خالل فترة التقرير  -

 أسرة. 10,065إلى  امساعدته

 نقدمجموع من تمت مساعدتهم بلغ )ال تحديث(  -
ً
  املنازل املدمرةأصحاب من  يا

ً
 صشخ 69,917من الالجئين  جزئيا

ً
  .ا

تعلق باملنازل ذات األضرار الطفيفة، وعليه ال )ال تحديث( لم تتلق خالل فترة هذا التقرير أي أسرة مساعدات نقدية فيما ي -

 أسرة. 1,519زال عدد األسر التي تمت مساعدتها 

 .393 مساعدات نقدية اتلقو الذين كلي أو  شديد ؛أصحاب املنازل املتضررة بشكل كبيربلغ مجموع )ال تحديث(  -

 نشاطات وزارة األشغال العامة و اإلسكان: -

بيت متضررة  100مشروع ترميم برج الظافر(، و ) منزل دمرت خالل الحرب على غزة 50إعادة بناء متابعة تنفيذ مشروع  -

 وفقا لالتفاقيتين املوقعتين بين الوزارة و جمعية قطر الخيرية. خالل الحرب على غزة

 وحدات سكنية مهدومة.عمار إالقطرية إلعادة و الكويتية  ،مقترحات مشاريع للمنحة السعوديةعداد إ -

 تدعيمهاو أللسقوط يلة اآلومخلفات الحرب وإكمال هدم المباني نقاض األة إزال:ًخامساًا

 (: UNDPنمائي )مم املتحدة ال نشاطات برنامج ال 

، طن ألف 95إلى حوالي حتى تاريخ هذا التقرير إزالته من أنقاض  تما تممجموع من األنقاض ليصل طن ألف  15ت إزالة تم -

  يوم عمل. 5,273 ىإلحتى تاريخ هذا التقرير هذا التدخل جراء م توليدها وعليه ارتفع عدد أيام العمل التي ت

  60نجز منها أحيث  ،الحرب مخلفات من تفجراتتقييم املخاطر الخاصة باملتم  -
ً
 ىإل جمالياإل  ليصلالتقرير  فترة خالل تقييما

171 . 

 1,517حضرها جلسة  66 ت الحروبه من جلسات توعية وتثقيف فيما يتعلق بمخاطر مخلفاتم تقديمبلغ إجمالي ما  -

 .من مدرس ي وكالة الغوث 626استفاد منها تدريب مدربين جلسة  25انعقاد يشمل هذا و شخص، 

 قطاعًالكهرباء:ًسادساًا

 .85% (22KVنجاز العام فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين بشكل مستمر )إعادة تأهيل شبكات نسبة اإل بلغت  -

بشكل جيد )إعادة  بها داء شبكة الضغط املنخفض وربط املشتركينأفيما يتعلق بتحسين  %85نجاز العام نسبة اإل بلغت  -

 .(0.4KV تأهيل شبكات

أحدهما  ينتم تركيب محول، إذ %88بتوصيل التيار الكهربائي ألكبر عدد من املواطنين  نجاز العام فيما يتعلقنسبة اإل بلغت  -

  .22/0.4KVصيانة وتركيب محوالت كهربائية ضمن برنامج خان يونس اآلخر في في رفح و 
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تغذية و  ستهدفت أثناء الحربانجاز العام فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين في جميع املناطق التي نسبة اإل بلغت  -

واطنين في األماكن التي توصيل شبكات الضغط املنخفض لتغذية املفي ستمرار من خالل اال  %92 املواطنين بالتيار الكهربائي

 تعرضت للقصف في املناطق الحدودية.

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

استقرار الجانب املصري(. و الجانب اإلسرائيلي و املختلفة )محطة التوليد  ستقرار خطوط التغذية من املصادر االعمل على  -

عن  تتوقفوط التغذية من الجانب اإلسرائيلي والجانب املصري، أما بخصوص محطة التوليد، قد نسبى فيما يتعلق بخط

 بعد  6/3/2015إعادة تشغيلها يوم الجمعة  تتمو بسبب نقص الوقود  5/3/2015العمل فجر الخميس املوافق 
ً
مساءا

ساعات وصل  8والعودة لنظام تشغيل  طميجاوا 57وتوليد تم يوم السبت تشغيل بلوك كامل و  .وصول وقود املنحة التركية

ستثناء مدينة غزة بسبب تعطل خط بغداد من الجانب اإلسرائيلي يوم الخميس اساعات فصل في جميع محافظات غزة ب 8 و 

صيانته وإعادته للعمل الساعة الرابعة  تتمحيث  ،10/3/2015دون صيانة حتى يوم الثالثاء  ايوم 12ملدة  26/2/2015

 
ً
، س اليومنففي و .عصرا

ً
واآلن يطبق  ،تم إيقاف محطة التوليد عن العمل بسبب نقص الوقود في الساعة الثامنة مساءا

 ساعة فصل مع بعض العجز في مدينة غزة . 12 ساعات وصل و  6نظام 

وذلك لعدم توفر عامود خشب  12سوى  15/3/2015وحتى  1/3/2015في الفترة من لم يتم صرف أي مواد إلعادة اإلعمار  -

 واد في مخازن الشركة.م

ًالمياهقطاعً:ًسابعاًا
 التزود باملياه

  .خان يونسإلعادة تأهيل بئر  %5، بينما بلغت %50وادي السلقا نجاز إلعادة تأهيل بئر بلغت نسبة اإل  -

 مدمرة  خزانات  7ــ لصالح الدائم لل نجاز بلغت نسبة اإل  -
ً
   .%10 جزئيا

 ة.محطات تحلية صغير  5في تأهيل االستمرار  -

 .كم 19لى إ يجمالليصل اإل  ة،شبكات املياه املدمر كم من  2ما يقارب  نتهاء من تأهيلاإل  -

 خدمات الصرف الصحيإعادة 

كما تم استكمال تركيب شبكات  ،باملنطقة الوسطى والجنوب ةاملدمر  يالصرف الصحشبكات من كم  1.4 نتهاء من تأهيلاإل  -

 كم. 10 لىإ يجمالليصل اإل  م 500بطول كم مع وصالت منزلية  0.6بطول  (الشجاعية )شارع بغداد يح فيصرف صحي 

 زال العمل جاري ال  -
ً
كما  .سرائيليدخال املضخات من الجانب اإل إوبانتظار  ،عمال الصيانة في مضخات بيت حانون الثالثأل  ا

 .%20 مضخات( 8املتفرقة ) إلصالح وصيانة مضخات الصرف الصحينجاز بلغت نسبة اإل 

  .محطات معالجة موزعة على مختلف مناطق القطاع 3تأهيل ل أعمااستمرار  -

 يانة ملرافق املياه والصرف الصحيتأهيل معدات التشغيل والص

 .43للمولدات املستبدلة  ياملجموع الكل)ال تحديث(  -

  .%90املتضررة  تكنولوجيا املعلوماتأنظمة جهزة الحاسوب و أستبدال انسبة اإلنجاز العام بخصوص بلغت  -

 تحديث(ال ): نسانية الطارئةلخالت االتد

 )ال تحديث(  :بيئي للحرب على املصادر املائيةثر الدراسة وتقييم ال
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 :ًقطاعًالزراعةثامناًا

  .إدخال استمارات األضرار الواردة من املديريات على برنامج األضرار الزراعيةجارى العمل على استكمال  -

 جارى العمل فى املشاريع التالية: -

o في منطقة  كهرباء مولد 160توزيع  ،تأهيل دفيئات زراعية) ريع املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةمشا

إعادة تأهيل بيوت  ،مزارع 140 ــحفر وتركيب برك زراعية بالستيكية ل، وقودلتر  12,800عبسان الكبيرة والصغيرة، توزيع 

 .(لكل منهن مزارعات بواقع نصف دونم 5 ـاعية لإنشاء دفيئات زر  و ، مزارع 90 ـبالستيكية ل

o  اللجنة الدولية هذا املشروع من تمويل  تنفيذ و . يتم آبار في القرارة( 4آبار زراعية )بئر في شرق جباليا و  5مشروع تأهيل

 .$200,000للصليب األحمر بقيمة 

o  باراآل دفيئات و والحيواني النتاج ي مجاالت اإل ف مليون يورو  10.5تحاد األوروبي بقيمة العمل على تنفيذ مشروع اإليجري ،

 والذي يشمل قطاع غزة بأكمله.

 قتصادياإلالقطاعً:ًتاسعاًا

 بخصوص التوصل لصيغة نهائية متفق عليها من قبل ممثلي القطاعات االقتصادية املختلفة لل ال 
ً
خطة زال العمل مستمرا

توفير و  لتدخلاتحديد أولويات  ىساعد علتسوالتي في غزة، االقتصادية ات اإلستراتيجية إلعادة اإلعمار واإلنعاش املبكر للقطاع

 األموال لهذا القطاع.

 :ًالحكمًالمحليًوالبلدياتعاشراًا

املياه  ،نشتتاملباني و امل ،طرق لقطاعات اذلك ويشمل  %3خالل األسبوعين املاضيين العامة لجميع التدخالت  نسبة اإلنجاز بلغت 

 .دعم موازنة البلديات و ، النفايات الصلبة، آلليات، االطاقة والكهرباء ،األمطار الصرف الصحي ومياه و 

ًالحاديًعشر:ًالقطاعًالصحي
 القطاع هذا ضمن املشاريع عظماة معانعلى الرغم من م األولية الرعاية ومراكز  املستشفيات وترميم بناءالعمل على  ي جر ي -

أما بخصوص  .حالتها على جوهرية تغييرات أيم تطرأ ل ولذا ،غزة في اءالبن مواد توفر  عدم بسبب فيها العمل توقف من

 حرص على تدفق الوقود الالزم الستمرار تقديم الخدمات الطبية فى كل املراكز الصحية.فهناك  الوقود

 .(والرد مليون  1.75 بحواليالالزمة ) األدوية أصناف توريداستمرار : الطبية ومواد املختبرات واملستهلكات األدوية -

 من %42 حوالي تشكل( دوالر مليون  4.14 بحوالي) الطبية األجهزةعملية توريد استكمال : الغيار وقطع الطبية األجهزة -

 من %50 حوالي وتشكل (دوالر مليون  1 بقيمةاملطلوبة ) الغيار  قطع أصناف توريد ي جر ي بينما شهور، 6 لـ املطلوب االحتياج

 .املطلوب إجمالي

 لمح ىالجرح عالج -
ً
 خارج أو  يا

ً
 جاري حالي: يا

 
 مليون دوالر. 1.5النورواك بقيمة تنفيذ منحة من مؤسسة  ا
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