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 املحافظات الجنوبيةتقرير عن إعادة إعمار 

 5102شباط  3

 

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

 توفير التمويل الالزم إلعادة اإلعمار: أوال

ا كل التحدي األكبر في هذنظرا" للظروف اإلقليمية و الدولية الحالية، ال تزال عملية توفير التمويل الالزم إلعادة اإلعمار تش ●

ً
 
 تشرين األوًل 21، حيث لم يتم استالم الغالبية العظمى من تعهدات املانحين في مؤتمر القاهرة السياق. فالتمويل ما زال شحيحا

1122 . 

شقاء في مليون دوالر، و املنوي تقديمه إلى اأًل 111تم اإلنتهاء من إعداد طلب املساهمة في دعم إعادة إعمار قطاع غزة بمبلغ  ●

 دولة الكويت.

مليون دوالر  57سالمي للتنمية بمبلغ مليون دوالر وللبنك اإًل 57لسعودية بمبلغ تم تقديم طلبات مساهمة للملكة العربية ا ●

 .وتجري املتابعة للحصول على التمويل املقترح

 مواد البناء : ثانيا

وإيقاف  UNOPSتم سحب املراقبين التابعين ل  11.2.1127بعد اإلعتداء على مقر األمم املتحده يوم األربعاء املاض ي  -

 .ةعلى "ضمانات" بعدم تكرار الحادث بعد الحصوًل 2.1.1127املوافق قد تم إبالغنا بعودتهم للعمل يوم األحد عملهم. ًو

مواطن   720111أكثر من  إحصاء، تم 1127كانون الثاني  17(، وحتى GRMغزة )في إطار آلية دخول مواد البناء العادةإعمار  -

منهم بشراء  010111مواطن  باملوافقة ، وقام  010111ومن بين هؤالء، تم إخطار لشراء مواد البناء بموجب آلية مؤقتة. 

 املواد.

لية اآلطار إنة مأواهم أو إعادة تأهيلها  في ياواد البناء الالزمة لصمعلى الحصول  من مواطن 2110111 يتمكنمن املتوقع أن  -

 .عالهأ

شاحنة( بواسطة موردين من  2011طن من مواد البناء )  720711تم إدخال حوالي   ،1127كانون الثاني  17حتي تاريخ  -

 حواليكانون الثاني  17طن منها. تشمل املواد التي تم إدخالها حتى  270111القطاع الخاص، وقد تم شراء ما يعادل  

 طن منها. 170711سمنت وقد بيع ما يقارب إطن  150052

ًمشروع 71البنية التحتية لحوالي التجهيز إلدخال مواد بناء ملشاريع البناء ًوجاري  -
 
سكان وشبكات مياه إتشمل مشاريع  ا

ريع بتمويل مشا 0على  من الجانب اإلسرائيليوقد تم استالم املوافقة ر. وصرف صحي ومدارس حسب خطة اعادة االعما

يتم توسيع املشاريع بالتزامن مع خرى . كما سأمشاريع  5عتماد املياه، كما إنه جاري التجهيز اًل ( في قطاعUSAID) قبل من

 .انحة والتمويل املتوفر للمشاريعلتزامات الدول املا

وافقه من الجانب اإلسرائيلي متعهد ملواد البناء. بلغ عدد الحاصلين منهم على املمورد و مصنع ًو 102عالجة طلبات ل تم م -

 .دخال مواد البناءإة يلآطار إزالوا قيد الدراسة في الباقي ال ، في حين أن  21بينما بلغ عدد املرفوضين  15
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 يواءسكان واإلملخص جهود اإل: ثالثا  

 22بتاريخ  200032مقارنة ب  ،1127كانون الثاني  01حتي تاريخ  210705انخفاض عدد املواطنين في مراكز اإليواء املختلفة إلى  ●

 .1127كانون الثاني 

 .(UNDPمن  1227و  UNRWAمن   0311عائلة ) 30200بلغ عدد املستفيدين من منحة اإليجار ما مجموعه  ●

 اإلسكان:نشاطات وزارة األشغال العامة ًو ●

أقرت لجنة اإلسكان املشكلة من الفريق الوطني قوائم و اليات مشروع توفير بدل ايجار لجميع حاالت الهدم الكلي من فئة  -

رتأت اللجنة افقد واستكماال لذلك، ، ةت متفاوتالفتًرقدمت إيجارات لعدد من العائالت ًو UNDPغير الالجئين. حيث أن ال 

يجار إصل الجميع على بدل بحيث يحة، جميع األسر املستهدفل إلى ستة أشهر()بين شهرين تقديم مبالغ مالية متفاوتة 

وما تبقى من املنحة املالية القطرية سيتم  من خالل املنحة القطرية.  02/0/1127ولغاية  2/22/1122من  الزمنية للفترة

 توزيعها على جميع األسر املستهدفة بمبالغ متساوية.

للوحدة  $0111( من املتضررين من فئة غير الالجئين بمتوسط حوالي 1111الجزئية لعدد )تم إقرار مشروع اصالح االضرار  -

 دوالر.مليون  0املشروع  من خالل  املنحة القطرية لهذا يبلغ اجمالي التمويلًو ،السكنية

يعها في جميع ( خيمة على املتضررين من حاالت الهدم الكلي وغير الصالح للسكن، و توًز2111تم تجهيز كشوفات لتوزيع ) -

 من سلطنة ُعمان الشقيقة.محافظات قطاع غزة
 
 ، حيث تم تقديم هذه الخيام مؤخرا

 نشاطات وكالة غوث وتشغيل الالجئين:  ●

 سر الالجئينصالحات وتقديم إعانات اإليجار أًلقامت وكالة الغوث بإيقاف برامجها املتعلقة بتقديم املساعدات النقدية لدعم اإًل

ً الفلسطينيين في غزة
 
 :البرامج هر هذلشح التمويل الالزم لتقديم خدماتها في اطا ، وذلك نظرا

نقدية للقيام بإصالحات طفيفة نتيجة أضرار بسبب األمطار و لتحسين وضعهم الساعدات املأسرة من  20220إستفادت  -

 املعيش ي. 

خرى أو إلى أ مراكًزنقدية وكانت متواجدة في مراكز اإليواء املختلفة، ولكنها غادرت الساعدات املأسرة من  10012إستفادت  -

  .منازل مستأجرة

 (: UNDPنشاطات برنامج االمم املتحدة االنمائي ) ●

يواجه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي صعوبات بسبب شح التمويل الالزم للتدخالت الهامة كبدل اإليجار / املساعدات النقدية 

 بليغةوإعادة بناء املساكن، وإعادة تأهيل املنازل التي تضررت 
 
وكذلك إعادة تأهيل املنازل التي تضررت بشكل جزئي.  أضرارا

 رنامج العمل كما يلي:وعلى الرغم من ذلك واصل الب

 بليغةأسرة من غير الالجئين و الذين تضررت وحداتهم السكنية  10227تلقت ما مجموعه  -
 
نقدية/ مساعدات  ةأو كلي أضرارا

 نتقالي ملدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.ااًلبدل اإليجار للسماح لهم بالوصول إلى املأوى 
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بمبلغ  الجنوبية والتي تضررت منازلها بأضرار طفيفة ) تمويل من كورياأسرة  253سيتم تقديم مساعدة نقدية لعدد  -

 دوالر(. قائمة املستفيدين هي قيد اإلعداد. 0110111

تأهيل ستهدف املشروع ي ،بتمويل من البنك االسالمي للتنمية ًوحدة سكنية 011بدء مشروع ترميم وإعادة تأهيل  -

املشروع االن بمرحلة دراسة ً ًللسكن في منطقة الشجاعية والشعف والتفاح والدرج.الوحدات السكنية غير الصالحة 

 .تحديد أسماء املستفيدين من املشروعالحاالت ًو

 إزالة االنقاض ومخلفات الحرب وإكمال هدم المباني االيلة للسقوط او تدعيمها: رابعا  

 (: UNDPنشاطات برنامج االمم املتحدة االنمائي ) ●

، حيث بلغ مجموع ما تم إزالته من أنقاض نقاض ونقلها إلى موقع سحق الركامطن من اأًل 210011رب من اما يقتم إزالة  -

 يوم عمل.  0111 توفيًرتاريخه  ىطن منذ مباشرة العمل ونتج عن هذا التدخل حت 210111لي حوا

 قطاع الكهرباء: خامسا  

في مناطق متفرقة  11KVعادة تأهيل وصيانة شبكات إل" العمل مستمرامازال  :إيصال التيار الكهربائي للمواطنين بشكل مستمر ●

 . %55من القطاع، حيث وصلت نسبة اإلنجاز  إلي 

بنسبة إنجاز  1.2KV: جاري العمل إلعادة تأهيل شبكات داء شبكة الضغط املنخفض وربط املشتركين بشكل جيدأتحسين  ●

51%. 

تم إيصال  )إيصال التيار الكهربائي للمواطنين في جميع املناطق التي إستهدفت أثناء الحرب(: تغذية املواطنين بالتيار الكهربائي ●

من إجمالي عد السكان الذين تضررت وصالتهم املنزلية في األمكان التي تعرضت للدمار و هو  %11التيار الكهربائي للسكان بنسبة 

 .نسبة انجاز %17ما يمثل 

حطة : من خالل تأمين مصادر التغذية بالتيار الكهربائي من املصادر املختلفة )م املصادًر إستقرار خطوط التغذية من جميع ●

 77، الجانب املصري(. تم وصول الوقود من املنحة القطرية وتشغيل بلوك كامل في املحطة بمعدل التوليد، الجانب اإلسرائيلي

ساعات فصل في املنطقة  1ساعات وصل و 1بح يطبق نظام وأصميجاوات مع إستقرار املغذيات من الجانب اإلسرائيلي واملصري 

 .مع بعض اإلضافات فصل في مدينة غزة والشمال 21ساعات وصل و 0برنامج بينما اليزال يطبق  الوسطى وخان يونس ورفح

الكهربائية التي يتم توريدها عبر : إعادة بناء املخازن التي تم قصفها أثناء العدوان إلستيعاب املواد إعادة تأهيل املخازن الرئيسية ●

 .%75املنح املختلفة: بلغت نسبة اإلنجاز 
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 قطاع المياه: سادسا  

 التزود باملياه ●

 كليا في دير البلح. ةدمًرمن اآلبار امل 1نتهاء من تقييم عطاء لعدد ااًل -

ًاملدمرة جزئي باًرء من تقييم عطاء إعادة تأهيل اآًلنتهاااًل -
 
 بتمويل من البنك الدولي. ا

 .من مشروع إعادة تأهيل آبار الشمال ) األوقاف والصناعية( % 31 ىنسبة اإلنجاز إلارتفعت  -

 .لتأهيل خزان بنى سهيال -معدات الكتروميكانيكية-جاري العمل علي تركيب املعدات التي تم توريدها  -

 للخزانات.إعداد عطاءات لالصالح الدائم  لألعمال اإلنشائية  -

 نتهاء من اإلصالح املؤقت للخزانات املتضرره جزئيا.ااًل -

 .محطات تحلية صغيرة 7جاري العمل لتأهيل عدد  -

 .من املشروع( % 31ستمرار في تأهيل شبكات املياه املدمرة  في بيت حانون وجباليا  )نسبة اإلنجازااًل -

 .ر البلح ستمرار في إنشاء الخط الناقل للمياه  لخزان املغراقة وديااًل -

 كم. 22من شبكات املياه ليرتفع اإلجمالي إلي  %01تأهيل   -

 إعادة خدمات الصرف الصحي ●

من مشروع تأهيل شبكات صرف صحي بمدينة جباليا بتمويل مؤسسة  %31وصلت نسبة اإلنجاز  إلي       -

 انقاذ الطفل. 

 مضخات في منطقة بيت حانون.  0من أعمال الصيانة في  %77ارتفعت نسبة اإلنجاز إلي   -

 محطة معالجة صرف صحى.  1اإلستمرار فى تأهيل   -

 تأهيل معدات التشغيل والصيانة ملرافق املياه والصرف الصحي ●

 . مولد 71من  20وصل املجموع الكلى للمولدات املستبدلة إلي  -

 .(122)من العدد الكلي مولد إحتياطي 27اعادة تأهيل عدد تم  -

  .وتكنولوجيا املعلومات الحاسوب املتضررةمن أجهزة %71تم استبدال  -

الية  ثقيلة  لعمليات الصرف الصحي، لتوريد قطع  27ال تحديث بخصوص التخطيط إلستبدال عدد  -

االبار، لتوريد السوالر الالزم غيار لصيانة مرافق املياه والصرف الصحي، لتوريد الكلور الالزم لتعقيم مياه 

لتشغيل مرافق املياه والصرف الصحي، إضافة إلي التخطيط لصيانة املباني اإلدارية إلدارة قطاع املياه 

 .والصرف الصحي

 دراسة وتقييم االثر البيئي للحرب على املصادر املائية ●

إعداد مسودة أولية للشروط ًوالحصول على طلبات التأهيل للمكاتب اإلستشارية تقوم سلطة املياه ب -

  املتعلقة بالدراسة. املرجعية

 

 قطاع الزراعة: سابعا  

 على مشروع اإلتحاد األوروبي )بقيمة  ●
 
متضرر إنتاج  20111مليون يورو(  والذي يتضمن استهداف  2107ال زال العمل جاريا

 بئر زراعي في منطقة بيت حانون. 71وإعادة تأهيل تضررين في قطاع الدفيئات الزراعية، من املمزارع  011حيواني، ومساعدة 
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في إنتظار توقيع اإلتفاقية املتعلقة بمشروع تطوير قطاع اإلنتاج الحيواني )الدواجن واللحوم الحمراء( املنفذ من مؤسسة قطر  ●

 الخيرية واملمول من البنك اإلسالمي للتنمية.

( املنفذ من قطر الخيرية واملمول من البنك اإلسالمي 1دودية )جاري العمل علي تنفيذ تدخالت مشروع تنمية املنطقة الح ●

 للتنمية.

 مشاريع املركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية: تمت عملية ترسية عطاءات مشروعي املولدات والوقود. ●

جاز اإلندفيئة املنفذ واملمول من اللجنة الدولية للصليب األحمر: بلغت نسبة  17مشروع إعادة تأهيل دفيئات زراعية عدد  ●

01% . 

مشروع اإلنعاش املبكر ملربي الدواجن على مستوى محطة الشمال املنفذ من جمعية مربي الدواجن واملمول من أوتشا: تم طرح  ●

 .العدوان األخير( متضرريمن من املستفيدين هم  %31شركة محلية ) ىترسيته علالعطاء و 

آبار في القرارة( املنفذ واملمول من قبل اللجنة الدولية 2آبار زراعية )بئر في شرق جباليا و  7البدء في تنفيذ مشروع تأهيل  ●

 .$1110111للصليب األحمر بقيمة 

، وكذلك مشروع إنشاء عيادتين بيطريتين $101110111حدودية بقيمة إنتظار دخول املواد بخصوص مشروعي تنمية املنطقة ال ●

 .اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزةمليون دوالر واملمولين من  2في محافظتي رفح والشمال بقيمة 

ور آبار زراعية في منطقة شرق جباليا مع ترميم طريق خ 2جاري العمل لطرح وترسية العطاءات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل  ●

 .كم املنفذ واملمول من مؤسسة أمان مايزيا 2زنون الجنوبي بطول 

دوالر& مشروع  1110111دراسة مشروعين وتجهيز العطاءات الخاصة بهما )مشروع مختبر األعالف بقيمة  ىجاري العمل عل ●

 .دوالر( 2110111النحل( املمولة من اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة بقيمة 

صياد و املمول من  211لعطاء الخاص بمشروع مساعدة الصيادين وتوفير احتياجات وأدوات الصيد لعدد تم إعداد و فتح ا ●

 .$2710111هيئة األعمال الخيرية بالتعاون مع نقابة الصيادين بقيمة 

ضع البدء في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين فرص الحصول على األصول الزراعية في ضوء تعزيز الًو ىجاري العمل عل ●

 .االقتصادي لكبار السن املتضررين في األراض ي الفلسطينية )توريد شبكات ري ومستلزمات دفيئات زراعية(

إعداد و فتح العطاء الخاص بمشروع تطوير األمن الغذائي من خالل بناء القدرات والذي يشتمل علي )صيانة خزانات علوية  ●

 .حظيرة دواجن( 11عدد ومد وتوريد خطوط ناقلة في محافظة خان يونس & صيانة 

 القطاع االقتصادي: ثامنا  

من املنحة القطرية و إرسالها لوزارة املالية إلكمال إجراءات الصرف. بلغ عدد  لالستفادةتم اعتماد قائمة اسماء املتضررين  ●

  دوالر أمريكي. 203510111من كافة القطاعات اإلقتصادية بمبلغ كلي قيمته حوالي  2020املستفيدين 

  
 الحكم المحلي والبلديات : تاسعا  

مليون دوالر  $2007110352البلديات خالل األسبوعين السابقين   -بلغ إجمالي حجم جهود إعادة اإلعمار لدى قطاع الحكم املحلي

 معظمها بتمويل من البنك الدولي والدنمارك موزعة كاآلتي: 

  100100021إجمالي تكلفة املشاريع التي أنجزت بالكامل خالل األسبوعين السابقين $ -

 $1310210خالل األسبوعين السابقين  2إجمالي تكلفة املشاريع املنفذة مرحلة  -
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 $002020211إجمالي تكلفة املشاريع تحت التنفيذ خالل األسبوعين السابقين  -

 $002250020خالل االسبوعين السابقين إجمالي تكلفة املشاريع املقدمة للعطاءات  -

 $200710151إجمالي تكلفة املشاريع املتفق عليها خالل االسبوعين السابقين  -

وتنقسم التدخالت إلي: صيانة وتأهيل طرق في قطاع غزة، املياه والصرف الصحي ومياه األمطار )توريد مولدات آلبار مياه ،توريد 

وريد مواد لصيانة شبكات إنارة الشوارع(، نفايات صلبة )تسديد رسوم مجالس الخدمات خزان ومضخات(، الطاقة والكهرباء ) ت

، امليكانيكا واآلليات ) توريد ق العامة )صيانة مباني البلديات(املشتركة & توريد حاويات وترحيل نفايات(، املباني واملنشآت واملراف

آليات(، خدمات غير قطاعية، اضافة الي دعم موازنة البلديات )  زيوت وإستئجار معدات & توريد مواد للورش واستئجار وصيانة

 .توريد أجهزة للعمل املكتبي وقرطاسية ومحروقات وزيوت(

 
  


