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مليون دو�ر وذلك في مؤتمر صحفي  1أعلن برنامج ا�مم المتحدة ا�نمائي عن منحة بقيمة 
بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل ال#جئين ووزارة ا�شغال العامة وا�سكان. سيتم من خ#ل 
المنحة توفير المساعدة للعائ#ت من غير ال#جئين ممن تضررت بيوتھم أو دمرت كليا من أجل 
ايجاد بدائل �قامتھم من خ#ل ايجارات المنازل، والمساعدة في اص#ح البيوت، وتقديم مبالغ مالية 

 مقابل العمل في برامج تشغيل وذلك عبر مكتب ا�مم المتحدة للوقاية من ا�زمات وا�نتعاش.
 

كما أنه وبالشراكة مع وزارة ا�سكان وا�شغال العامة واتحاد المقاولين الفلسطيينين باشر برنامج 
ا�مم المتحدة ا�نمائي بحصر ا�ضرار الشامل وتحديد احتياجات ا�نتعاش في المرحلة القادمة بعد 

 الحرب ا�خيرة التي استمرت لواحد وخمسين يوما.
 

ستقوم الفرق بحصر ا�ضرار في قطاع ا�سكان في جميع انحاء قطاع غزة على مدى ستة 
أسابيع، وسيوفر ھذا الحصر معلومات غاية في ا�ھمية سيتم رفعھا في تقرير الى اللجنة الوزارية 

 المشكلة من قبل حكومة التوافق الوطنية.
 

لقد توزعت فرق حصر ا�ضرار وتحديد احتياجات ا�نتعاش المبكر لقطاع ا�سكان في جميع أنحاء القطاع، 
مھندس من اتحاد المقاولين  206مھندسا من وزارة ا�شغال العامة وا�سكان،  70وھي تتكون من 

مھندس من طاقم برنامج ا�مم المتحدة ا�نمائي. ستستخدم الفرق أجھزة لوحية مزودة بنظام    21الفلسطينيين و 
GIS وذلك من أجل تخزين المعلومات في قاعدة بيانات مشتركة ستسھل من عمليتي التخطيط والتنمية وتركيز

 الجھود الموحدة.
 

على الرغم من التحدي الكبير المتمثل بالوضع ا�نساني في القطاع، ا� أن البرنامج � زال يحشد المصادر 
لحصر ا�ضرار وا�حتياجات ال#زمة �عادة ا�عمار والتنمية، كما ويستجيب البرنامج أيضا من خ#ل تعزيز 
الظروف المعيشية وتحسينھا عبر برامج التشغيل الطارئة، وازالة الركام، وصيانة البنى التحتية ا�ساسية 

 وخدمات النفايات الصلبة، وتوفير الدعم المؤسساتي تجاه خدمة مدنية موحدة وتوافق مؤسساتي مشترك. 
 

 برنامج امم المتحدة ا�نمائي ووزارة ا�سكان واشغال العامة يبدأون حصر اضرار وا�حتياجات 

  في قطاع غزة

السيد فروديه مورنج يعلن عن بدء التمويل 
 ل%سكان خ%ل المؤتمر الصحفي المشترك

 برنامج امم المتحدة ا�نمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني
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قام ا�مين العام لKمم المتحدة السيد بان كي مون بزيارة احدى مشاريع برنامج 

ا�مم المتحدة ا�نمائي والذي يدعم الصيد في قطاع غزة حيث التقى خ#ل 
 زيارته بعدة صيادين من بينھم الصيادة الوحيدة في قطاع غزة.

وقالت مادلين ك#ب الصيادة الوحيدة في قطاع غزة خ#ل حديثھا مع السيد بان 

كي مون "التحديات التي أواجھھا ھي تحديات يواجھھا جميع الصيادين وذلك 

بسبب الظروف الصعبة التي نعيشھا وليس بسب بكوني الفتاة الوحيدة التي تعمل 

في ھذا المجال، لقد اضطررت لترك المدرسة وانا في عمر الثالثة عشر لكي 

أعمل على قارب والدي وأعيل عائلتي، كنت أود أن اكمل تعليمي وتكون لي 
مھنة اخرى ولكني � أندم على قراري بامتھان الصيد فلقد أنقذت عائلتي كما 

 انني أحب البحر".

الف يورو على تحسين الظروف  126ويعمل المشروع الذي تبلغ ميزانيته 

صياد في ميناء غزة لتمكينھم من تخزين معداتھم مما سيقلل من فرص عطلھا  168كوخ ل  24المعيشية للصيادين من خ#ل بناء 

ومنفذ من قبل برنامج ا�مم المتحدة  (KFW)وبالتالي تكلفة اص#حھا، المشروع ممول من قبل الحكومة ا�لمانية عبر بنك التنمية 

 ا�نمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

فرد وھم يعتبرون من أكثر الشرائح ھشاشة في قطاع  3500صياد يعيلون  3500من الجدير ذكره انه يوجد في غزة ما يقارب من 

، دخل الصيادين في حالة انعدام ا�من الغذائي واعتمادھم على المساعدات الغذائية، 2007غزة، ومنذ فرض الحصار على غزة عام 

 ) ميل وھي أقل من ثلث ا�ميال العشرين المسموح فيھا ضمن اتفاقية اوسلو.6با�ضافة الى محدودية ا�ميال المسموح لھم الصيد فيھا ( 

 امين العام ل6مم المتحدة السيد بان كي مون يزور مشروع للصيادين ينفذه برنامج امم المتحدة ا�نمائي

 من الميدان

 ا�مين العام السيد بان كي مون يتحدث مع الصيادين والصيادة الوحيدة

في قطاع غزة   

 أنشطة البرنامج

 برنامج امم المتحدة ا9نمائي يوقع اتفاقية التعاون للمرحلة الجديدة لبرنامج الفاخورة للمنح الدراسية

 

وّقع برنامج ا�مم المتحدة ا]نمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني المرحلة 
الجديدة من ا�تفاق التعاوني ما بين برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتعليم 

 2014سنوات ابتداءا من  7قطر. ستمتد المرحلة الجديدة  ل   –فوق الجميع 
مليون دو�ر، مما سيوفر فرص التعليم  28بميزانية تبلغ  2021وحتى 

 طالب جامعي فلسطيني وعائ#تھم.  700والريادة والتمكين ا�قتصادي ل

واستمر البرنامج في تنفيذ نشاطاته للمرحلة الجارية على الصعيد الوطني في 
طالب  30طالب جامعي، و  197برنامج اكساب الط#ب المھارات وھم 

 صورة من حفل تخرج الدفعة ا-خيرة من برنامج الفاخورة خريج. 87يدرس بالخارج، و 
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الف فلسطيني في غزة  40يقدم برنامج ا�مم المتحدة ا�نمائي خدمات العون القانوني لما يزيد على 
 اغسطس. -ممن عانوا بشكل مباشر من تبعيات العملية العسكرية ا�خيرة على القطاع في يوليو

 
الف دو�ر بالتعاون مع عشر شركاء  530سيتم تقديم خدمات العون القانوني التي تقدر ميزانيھا ب 

محليين في قطاع غزة، وستساعد ھذه الخدمات الغزيين في الحصول على العون القانوني والذي 
يتضمن المعلومات وا�ستشارات والتمثيل القانوني، كما وستعزز ا�تفاقيات الموقعة الثقة في النظام 
القانوني وتقوم برفع الوعي القانوني بين الفئات ا�كثر حاجة لھا، با�ضافة الى دعم المصالحة 
المجتمعية والوساطة، كما أنھا ستدعم مؤسسات حقوق ا�نسان من أجل مراقبة وتوثيق انتھاكات حقوق 

 ا�نسان والقانون ا�نساني الدولي.
 

مليون دو�ر ما بين  29.5ان تقديم خدمات العون القانوني ھو جزء من برنامج مشترك تبلغ بقيمة 
برنامج ا�مم المتحدة ا�نمائي وھيئة ا�مم المتحدة للمرأة والذي يھدف الى تعزيز ودعم سيادة القانون 

 في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 

مؤسسات مجتمع محلي شريكة وھم: نقابة المحاميين الفلسطينيين، المركز الفلسطيني لحقوق ا�نسان،  10لقد تم توقيع ا�تفاقيات مع 
مركز الميزان لحقوق ا�نسان، مؤسسة الضمير لحقوق ا�نسان، جمعية العطاء الخيرية، جمعية المستقبل لرعاية ضحايا العنف، لجنة 

 اماالتنسيق العليا لمراكز البرامج النسائية، مركز ا�بحاث وا�ستشارات القانونية للمرأة، الجمعية الوطنية للديموقراطية والقانون، وخت
 جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل.

 
 15ومن الجدير ذكره أن برنامج ا�مم المتحدة ا�نمائي عمل على مدى ا�ربع سنوات الماضية على توفير الدعم القانوني لما يزيد على 

الف مواطن، كما ويعتبر نھج البرنامج للتعزيز القانوني جزءا أساسيا من الھدف  48الف مواطن با�ضافة الى رفع الوعي القانوني لدى 
 ا�ستراتيجي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية انسانية شاملة.

 الف مواطن في قطاع غزة 40برنامج امم المتحدة ا�نمائي يدعم تقديم العون القانوني لما يزيد عن 

السيد نيكو8س ھيركوليس وواحدة من 
 ممثلي المؤسسات المدنية خ%ل الحفل
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 قصة نجاح

 ذھب غزة احمر في أوروبا -وحدات تعبئة الفراولة

ولد وترعرع كمزارع، ودائما ما يقول عن الزراعة أنھا حياته ووسيلته لمواصلة الحياة. عماد 
دونمات في المحافظة الشمالية لقطاع غزة، عماد يزرع ويوزع منتجاته  4حمدونة مزارع يملك 

من خضروات وفواكه في السوق المحلية خاصة الفراولة والتي بدأ تصديرھا الى السوق العالمية 
 .2011في 

في قطاع غزة، تعد الفروالة مصدر رزق أساسي للعديد من المزارعين، ولكن لكي يتمكنوا من 
تصديرھا وتوزيعھا للسوقين المحلي والدولي، يتوجب عليھم أن يكون لديھم وحدة تعبئة تمكنھم 

 من ا�لتزام بمعايير الجودة العالمية.

مستفيدا تم منحھم وحدات  93افراد ھو واحد من  10عاما ويعيل   38عماد الذي يبلغ من العمر 
يمتد موسم الفروالة من شھر وحدة تعبئة في شمال غزة.  93تعبئة الفراولة ضمن مشروع انشاء 

عمال اخرين، يقول عماد  "لقد  3ديسمبر حتى شھر ابريل ويعتبر حدثا مھما لعماد وعائلته و
حسنت وحدة التعبئة من انتاجنا ومن نوعيته، نقوم بقطف فراولة طازجة تعبأ ضمن معايير 

كيلو  750طن من الفروالة لكل دونم، ونقوم بتصدير  4عالمية تم تدريبنا عليھا" وأضاف "ننتج 
 من كل دونم الى أوروبا."

عاملين في مزرعته، يقول عماد "في  3% لكل دونم، مما حّسن من الظروف المعيشية لعماد و10لقد زادت وحدات التعبئة من الربح بنسبة 
 القديم، كان ُيطلق على الفروالة الذھب ا�حمر وذلك للربح الناتج عن بيعه، ولكن بعد الحصار وا�غ#ق أصبح من الصعب تصدير منتجاتنا،

 با�ضافة الى علو أسعار المواد المستخدمة في عملية الزراعة مما يؤدي الى تقليل الربح، با�ضافة الى المنافسة من المزارعين ا�خرين
شيكل في أيام قليلة، لقد واجھتنا معيقات عديدة ولكن على ا�قل لدينا  10شيكل الى  25والتي تؤدي احيانا الى خفض سعر كيلو الفرولة من 

 ا�ن وحدة تعبئة أحيت فينا ا�مل �نتاج وتصدير منتجاتنا بشكل أفضل من قبل".

اكتسب ھذا المشروع أھمية كبيرة �ن معظم الشركات المصدرة للفروالة كانت ستتوقف عن التعامل مع مزارعي غزة بسبب عدم ا�لتزام 
مزارعا اخرا من خ#ل توفير بنية مستدامة تسھل وتحسن من ا�نتاج وادارته من أجل  92بالمعايير العالمية، ولكن المشروع ساعد عماد و 

 تصديره وبيعه للسوقين المحلي والعالمي.

لقد كنا في حاجة لھذا المشروع لسبب بسيط جدا، وھو استدامته، الكثير من المؤسسات تقدم لنا مساعدات محدودة المدة و� ”يضيف عماد 

ر، بل حاضيستمر أثرھا �عوام قادمة، بينما ھذه الغرفة لھا أثر بعيد المدى ونتمنى أن ترافقنا لسنوات قادمة، لقد علمتنا أن � نفكر فقط في ال
 “أيضا في المستقبل.

 فيانتھاء موسم الفراولة � يعني أنه � يمكن ا�ستفادة من الغرفة، فعماد يستخدمھا لمنتجات أخرى مثل الكرز الذي يصدر الى أماكن أخرى  

العالم. يختتم عماد حديثه "إن منتجاتنا ُتباع في النصف ا�خر من الكرة ا�رضية بفضل ھذه الغرفة، لقد ساھمت بشكل كبير في تحسين 
 ظروفنا بشكل لم نكن نتوقعه أبدا." 

 عماد في وحدة التعبئة

 % من القوى العاملة في قطاع غزة.10يمثل المزارعون ما نسبته  •

ومنفذ من قبل برنامج ا�مم المhتhحhدة  (KFW)الف يورو وھو ممول من الحكومة ا�لمانية من خ#ل بنك التنمية ا�لماني  490تبلغ قيمة المشروع  •

 ا�نمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

، ويھدف الى دعم المجتhمhع الhفhلhسhطhيhنhي  (KFW) المشروع ھو جزء من المرحلة الرابعة من برنامج ا�مم المتحدة ا�نمائي وبنك التنمية ا�لماني •

 في الضفة الغربية وقطاع غزة من خ#ل مشاريع البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة.

 فرصة عمل تقريبا من خ#ل ھذا المشروع. 1000تم خلق  •
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 اع#نات مشتريات

 : تحضير الموقع وتكسير الركام الخرساني3الجزء 

 دعوة الى مناقصة ITB - عملية الشراء

برنامج ا8مم المتحدة ا8نمائي/برنامج  المكتب

 مساعدة الشعب الفلسطيني

 2014الثالث من نوفمبر  آخر موعد

 البناء المجال

 

 تصدر ھذه النشرة عن برنامج ا�مم المتحدة ا�نمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني 
 00972-8-2822167مكتب غزة: ھاتف رقم 

 لمزيد من المعلومات الرجاء ا:تصال في غزة مساعدة ا:تصال: شھد السويركي 
Shahd.el-swerki@undp.org 

 dania.darwish@undp.orgو في القدس أخصائية ا:تصال دانية درويش 
 www.ps.undp.orgالموقع ا:لكتروني   

 حقائق من غزة

 عن برنامج ا(مم المتحدة ا(نمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

 

ت]م انش]اء ب]رن]ام]ج ا�م]م ال]م]ت]ح]دة  -1978في ك]ان]ون أول م]ن ع]ام 

ا:نمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بقرار من ال]ھ]ي]ئ]ة ال]ع]ام]ة 

وذل]]ك م]ن أج]ل ت]]ح]س]ي]ن ال]ظ]]روف  33/147ل]^م]م ال]م]ت]ح]]دة ق]رار 

 ا:قتصادية وا:جتماعية للشعب الفلسطيني.

ومنذ انشاء البرنامج، نجح في تجنيد ما يزيد على بليون دو:ر لص]ال]ح 

مشاريع لدعم الشعب الفلسطيني وخلق فرص عمل في الضفة الغ]رب]ي]ة 

 وقطاع غزة.

 تابعونا:

www.facebook.com/pages/undp-

palestinian-territory 

 

www.twitter.com/UNDPPalestinian 

 

www.youtube.com/user/undppalestinian 

 % من أراضي قطاع غزة ھي أراض زراعية.20.6وفقا للجھاز المركزي لiحصاء الفلسطيني،  •

 3،600ا�ف على تربية الhمhواشhي، و 6الف مزارع، و 19الف شخص في غزة على العمل بالزراعة، منھم  28،600يعتمد حوالي  •
 على الصيد.

 الف ھكتار �راضي الزراعة با�ضافة الى الضرر في البنية التحتية الزراعية. 17سببت الحرب ا�خيرة ضرار مباشرا ل •

 % من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية.80ما يزيد على  •

 وجوه جديدة

تولى حديثا السيد نيكو�س ھيركوليس 
منصب مدير مكتب برنامج ا�مم المتحدة 
ا]نمائي في قطاع غزة، وقد عمل السيد 
ھيركوليس في ا�مم المتحدة على مدى 
ا�ثني عشر عاما الماضي، تحديدا لدى 
برنامج ا�مم المتحدة ا�نمائي وعمليات 
ا�مم المتحدة لحفظ الس#م، حيث تركز عمله على ا�نتعاش من 
ا�زمات والتنمية في بيئة مليئة بالتحديات كأفغانستان والبلقان 
وجنوب المحيط الھادئ. ويحمل السيد ھيركوليس الجنسيتين 
البريطانية وا�يرلندية وھو حاصل أيضا على شھادة البكالوريوس 
في ا�قتصاد من جامعة ويلز، ودرجة الماجيستير في الع#قات 

 الدولية من جامعة بريستول في المملكة المتحدة.


