
 

صالح و  الكهرباء لدعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة في مجاالت قطريةمليون دوالر منحة  25 السكن وا 
 ي المتضررة جزئيًا والمنشآت االقتصاديةالمبان

دولة قطر  اللجنة العليا إلعادة إعمار غزة، بأنأعلن الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ورئيس 
لدعم جهود  هامليون دوالر أمريكي، بحيث سيتم تخصيص 25الشقيقة قدمت دعمًا لخزينة الدولة بقيمة 

يواء األسر المشردة جراء العدوان اإلسرائيلي على قطاع  اإلعمار في قطاع غزة، خاصة في مجاالت السكن وا 
الوقود الالزم لمحطة  وشراءالوحدات السكنية المتضررة جزئيًا من ذلك العدوان،  غزة، إلى جانب إعادة تأهيل

زة، والمنشآت االقتصادية الصغيرة، وذلك بناًء على خطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في كهرباء غ
 .31/3/5132جلسته بتاريخ 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى على أن "أولوية هذه المرحلة تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن 
مساعدات نقدية كبدل إيجار لألسر التي واإليواء في قطاع غزة، بحيث سيتم توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع 

دوان اإلسرائيلي األخير على قطاع نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء الع شردت من منازلها
أسرة والذين تضررت  14133عدد األسر من غير الالجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل ب ، حيث يقدر غزة

 ".أسرة على مستوى قطاع غزة 34223بيوتهم بشكل بالغ وغير صالح للسكن ب 

من أجل تقديم المساعدات  مليون دوالر من هذه المنحة 6وأضاف الدكتور مصطفى: "سيتم تخصيص مبلغ 
توفير بدل ، حيث سيتم ممدارس وكالة الغوث أو عند أقارب له فيلتلك الفئة الذين يعيشون في مراكز اإليواء 

من دوالر أمريكي لكل  211، باإلضافة إلى أسره 1111دوالر شهريا لمدة ستة أشهر ل  521إيجار بقيمة 
 ".تدفع لمرة واحدةهذه األسر 

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا، أشار الدكتور مصطفى إلى أنه "سيتم تخصيص 
ماليين دوالر إضافية من هذه المنحة من أجل تقديم مساعدات مالية للعائالت التي تضررت منازلها بشكل   6

 دوالر 14111بمعدل  جديد، وذلكجزئي، بهدف إصالح تلك األضرار لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من 
حوالي من هذه المساعدة  وسوف يستفيد ،طفيفة(جزئيه )بليغة و أضرار بمنازلها للعائالت التي لحقت  أمريكي
 ".أسرة 54111



 

ولكنها بالعدوان على قطاع غزة  التي تأثرتالعديد من المباني والمنازل ووضح الدكتور مصطفى "أن هناك 
األمر الذي يجعل منها خطرًا على حياة المواطنين من ، ومعرضة لالنهيار في أية لحظة مهدمة بالكامل غير

مليون  1جهة، كما أنها تعيق عمليات إعادة اإلعمار من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق، سيتم تخصيص 
األجزاء  دوالر أمريكي من هذه المنحة للتعامل مع هذه المباني، بحيث سيتم إزالتها بشكل نهائي أو إزالة

الخطرة منها، إلى جانب أنه سيتم تدعيم جزء آخر من المباني اآليلة للسقوط والتي باإلمكان االستفادة منها 
 فيما بعد".

وفيما يخص موضوع الكهرباء، فقد أكد الدكتور مصطفى أن "هذا الموضوع يحظى بأولوية كبير لدى الحكومة 
مليون دوالر من هذه المنحة لشراء  10، بحيث سيتم تخصيص الفلسطينية واللجنة الوزارية إلعادة اإلعمار

 ة كهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود المحطة بالتشغيل بكامل طاقتها اإلنتاجية".الوقود الالزم لتشغيل محط

وللمساهمة في عودة جزء من نشاط غزة االقتصادي، قال الدكتور مصطفى: "سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة 
 يةالصناعات قطاعفي ال من المنشآت االقتصادية الصغيرة  2,000لحواليون دوالر من هذه المنحة ملي 2

وذلك بهدف تمكينها من العودة للعمل لتي تضررت بشكل جزئي وطفيف وا ،والسياحية تيةوالخدما يةوالتجار 
إذ تشكل هذه المنشآت حوالي ثلث عدد المنشآت المتضررة جراء العدوان  وممارسة نشاطاتها التجارية،

بحيث ستساهم هذه الخطوة في التخفيف من حدة البطالة المنتشرة في قطاع غزة، وتعمل  اإلسرائيلي األخير،
 على تحريك عجلة االقتصاد في العديد من القطاعات.

اعتماد آلية شفافة للتنفيذ تتسم بالمهنية، وحول آليات تنفيذ هذه المشاريع، وضح الدكتور مصطفى أنه "سيتم 
وزارة اإلشراف التتولى وذلك من خالل فتح حساب خاص بتلك المشاريع في وزارة المالية الفلسطينية، بحيث 

 على كتب ولوائح رسمية من ذلك بناءً ، و حساب وتحويل األموال لمستحقيها من المتضررينهذا الحساب على 
من قبل اللجنة الوزارية العليا  بحيث سيتم تشكيل تلك اللجان المفوضة بإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، اللجان قبل

 إلعادة اإلعمار".



 

وتابع الدكتور مصطفى بقوله: "على الرغم من هذا التقدم الذي تم إحرازه على صعيد عملية إعادة اإلعمار، إال 
أن جهود الحكومة الفلسطينية ستستمر لتوفير موارد مالية إضافية، تمكننا من تحقيق مزيد من اإلنجازات 

 إلنجاح عملية إعادة إعمار قطاع غزة."

 

 -انتهى  -


