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 ملخص تنفيذي

 مقدمة 1.1
، في قطاع غزة، الوفاق الوطنية إلنجازات التي حققتها حكومايلقي هذا التقرير حزمة من الضوء على أبرز 

حتى اآلن، وهو ما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، واالهتمام البالغ، و  02/06/2014بتاريخ منذ تشكيلها 
، جمةالالذي أولته الحكومة ألهلنا في القطاع على مختلف األصعدة والمستويات، لتجاوز الصعاب 

رت حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا، وأسف ، وثالثت المعقدة التي خلفتها سنوات االنقسامواإلشكاال
ي قطاع من القطاعات الحيوية التي تمس جوهر حياة الناس في عيشهم عن دمار واسع وخراب لم يستثن أ

 ومعاشهم.
لتزام العميق، والقناعة نجازات، كانت ثمرة من ثمار عمل الحكومة الدؤوب، والمثابر، النابع من االإن هذه اإل

في  ما جاء وفق لقيت على عاتقها،أالمهام التي ي عقبات رغم جسامتها، وتنفيذ سخة بضرورة تخطي أالرا
 ومعالجة ،المدمرة آثارهتجاوز و  ،نقسامصفحة االبطي والمتمثلة  خطاب التكليف الصادر عن سيادة الرئيس،

، والتعاون مع لجنة إعادة توحيد مؤسسات الدولةمن خالل ، تسبب بها الندوب والجروح العميقة التي
مهمة  كما حملت على كاهلهانتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، اال

 .2014إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيلي الوحشي األخير عام 
نفيذ ممارسة مسؤولياتها تتمكينها من معقود على ي إنجاز مهامها فأن نجاحها  كدت الحكومة مرارًا،أ وقد

من اإلشراف على كافة المعابر مع كذلك في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها الملقاة على عاتقها 
رجاء الوطن، القانون األساسي بمد واليتها على مختلف أ هو حق طبيعي لها كفله ماي تمكينها م، أقطاع غزة

دون استثناءات أو شروط، من أجل تحقيق دخل في إطار عملها لفة، وكل ما يكومية المختومؤسساته الح
فراده وتحقيق المساواة، والعدالة بين أ ي حكومة مسؤولة بحماية شعبها، وتأمين حقه بالعيش بكرامة،هدف أ

 تحت سقف القانون.
كومة إلى تمكين ح "حماس"حركة و تمويه على دعوتها دون مواربة، أتشدد وفي هذا المقام، فإن الحكومة 

ن أجل الوفاق من القيام بواجباتها وتنفيذ المهام الموكلة إليها واالستجابة لكافة الدعوات المسؤولة والمخلصة م
 قفال فصل االنقسام البغيض من حياة شعبنا.استعادة الوحدة الوطنية، وا  

حتالل الجاثم على ن المرحلة التاريخية التي يمر بها نضال شعبنا العادل في سبيل إنهاء االف، أالوليس بخ
أرضنا، ومصادرة حق شعبنا بالقوة الغاشمة في الحرية واالستقالل، يشكل العائق الرئيس الذي يحول دون 

 عمل مؤسساتنا بكامل طاقتها وفعاليتها.
 شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصاره الظالمبناء أعن معاناة الكاملة المسؤولية ن دولة االحتالل، تتحمل إ

عليه،  ةالمتكرر واالعتداءات اليومية  ، ونتيجة الحروب الوحشيةللعام العاشر على التوالي المضروب حوله
 يم.جحلى حالت حياتهم إالتي أ
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شكاله على شعبنا في قطاع غزة، يحتم على المجتمع الدولي كما نؤكد أن مواصلة العدوان والحصار بكل أ
 أو عقاب. مساءلة حقيقية متمادية بسبب غياب أيذه الجرائم الومؤسساته التدخل الحقيقي والفاعل لوقف ه

زاء  أن الحكومة لم تقم ي سند، بدون أاالفتراءات دون وجه حق، و  ، ونشر المزاعم، وبثحملة التضليلوا 
وم قد وضعت منذ اليعلى أنها الحكومة تؤكد  فإن مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة،لم تتحمل بمهامها و 

قد هبت منذ اليوم ولوياتها خدمة المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، و ة سلم أاألول لتشكيلها في صدار 
 مكانيات، وما لديها منووضعت كل ما في حوزتها من إقطاع لنجدة أهلنا الاألول للعدوان األخير على 

د مؤتمر القاهرة عقلى إنتهاء العدوان اوبادرت فور سرائيلية، عم صمود شعبنا في وجه الوحشية اإللدالوسائل، 
ترتيب أولوياتها الحكومة وأعادت  .قطاعال فيما هدمه العدوان  إعمارعادة من أجل إلحشد التمويل الالزم 

 تضعوو ، نتيجة التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، لديها توزيع الموارد المالية المحدودةو 
يجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم،  إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وا 

 خرى.أي مهمة التي ال يتقدمها وال يعلو عليها أولى ه باعتبارها المهمة األإعادة إعمار  والشروع في
هو واجب علينا، بقدر ما هو حق ألهلنا في القطاع الصامد الصابر.  ن نواصل فعله،ويجب أ ،ا فعلناهن مإ

عمار، وتشييد البنى التحتية، وجهود من أجل إنجاز هدف إعادة اإل صل ما بدأناه من مساع  نواننا سونؤكد أ
 خانقة.واألزمة المالية ال ،ومرافق الخدمات العامة، رغم كافة القيود، والمعيقات

مزاعم ال ،رقام، التي تدحض سائرذا التقرير الحقائق بالوقائع واألمتداد صفحات هايديكم وعلى إننا نضع بين أ
ونستعرض أهم اإلنجازات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة منذ تشكيلها وحتى  ،بالتقصير

 .ن إهمال متعمد اعترى عملها إزاء القطاعمتاريخه، التي تلحق الهزيمة بيسر وسهولة بكل ما يبث ويشاع 
كل حجر بحثًا  وسنقلب ،تحمل مسؤولياتنا ننا سنواصلأعداء النجاح، ونعيد التأكيد على لن نلتفت لما يروجه أ
نهاء االنقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز عن فرصة حقيقية ال

صموده، ومواصلة حشد الجهود لحث الدول والجهات المانحة على تحويل األموال التي تعهدت بها في مؤتمر 
 ة.القاهرة إلعادة إعمار قطاع غز 

 

 رامي حمداهلل

 رئيس الوزراء
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حوالي  مشاريع قيد التنفيذقيمة المليار دوالر و  4.2حوالي في قطاع غزة اإلجمالية قيمة إنفاق حكومة الوفاق الوطني بلغت 
ي يد التنفيذ التي عملت حكومة الوفاق الوطناإلنفاق اإلجمالي وتكلفة المشاريع ق( 1ويبين الجدول رقم ) .مليون دوالر 658

 لها في قطاع غزة موزعة على القطاعات الرئيسة األربعة. المالي الدعم رعلى توفي

 .يد التنفيذ في قطاع غزة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطنياإلنفاق اإلجمالي وتكلفة المشاريع ق(: 1جدول)

 القطاع 
مليون() تكلفة المشاريع قيد التنفيذ اإلنفاق اإلجمالي )مليون(  

لكشي يورو دوالر لكشي يورو دوالر   
 0 23.3 30.1 10,428.7 28.7 1.0 قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات

 0 0 21.0 2,989.0 0 175.1 التنمية االجتماعيةالحماية و قطاع 
0360. قطاع البنية التحتية  2.2 0.1 407.3 75.1 0 
 12.1 17.4 61.3 0.16 2.0 42.7 قتصادية والتشغيلقطاع التنمية اال

 12.1 115.8 519.7 13,418.0 32.9 578.8 المجموع
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 قطاع الحماية والتنمية االجتماعية 2.0
 

 االجتماعية وزارة التنمية 2.1

 :، بما يليقطاع غزة وزارة التنمية االجتماعية فيإنجازات تمثلت أبرز 

 من حيث تغطية الوطني اقفترة حكومة الوفخالل قدمًا ملحوظًا ت برنامج التحويالت النقدية المساعدات النقدية: شهد ،
عدد المستفيدين من البرنامج حيث أصبح يحصل على المساعدات المالية في المحافظات الجنوبية األسر التي تقع 

 %65أسرة بنسبة تزيد عن  71,000 - 65,000تحت خط الفقر الشديد وفقا لمعادلة االستهداف، عدد يتراوح ما بين 
ومجموع ما صرف لألسر الفقيرة  . دفعات نقدية لهذه األسر في السنة 4، حيث تصرف %35لغزة بينما الضفة أقل من 

شيكل، ساهم االتحاد األوروبي بنسبة مليون 955 في غزة خالل حكومة الوفاق الوطني من برنامج المساعدات النقدية 
، وعدد األسر الفقيرة دائما في حالة تزايد %50ة بنسبة تزيد عن ، والحكومة الفلسطيني%2، والبنك الدولي بنسبة 48%
 .ستمر خاصة في المحافظات الجنوبيةم

 تصرف مساعدات غذائية تموينية من برنامج الغذاء العالمي كل ثالثة أشهر، وشملت  :ةبرنامج المساعدات الغذائي
 .خالل تلك الفترة مليون دوالر 30فرد( في المحافظات الجنوبية، بتكلفة بلغت  85,000أسرة ) 22,000

  ،برنامج التأمين الصحي: كافة األسر المستفيدة من برنامج الحماية االجتماعية تحصل على تأمين صحي مجاني
 شيكل.مليون  27بتكلفة بلغت في السنة   أسرة 50,000وعددها في غزة 

 في غزة خالل تلك  أسرة 565 ــرامج تشغيل لبرنامج التمكين االقتصادي: تم تنفيذ مشاريع اقتصادية مدرة للدخل وب
 دوالر.  339,000الفترة بمبلغ

 شيكل بتمويل من  مليون 1.46 برنامج المساعدات الطارئة: تم صرف مساعدات طارئة في المحافظات الجنوبية بتكلفة
لعدوان اإلسرائيلي الحكومة الفلسطينية. إضافة إلى المساعدات التي صرفت من خالل لجنة الطوارئ المركزية خالل ا

 على غزة.

  مليون شيكل، ومساعدات لألطفال الفقراء من مؤسسة  3ضاحي بتكلفة األلحوم  ا منطن 75مساعدات أخرى، تم شراء
 مليون شيكل.  1.5 أنيرا بتكلفة

 ر إغاثة أهلنا في قطاع غزة وتعزيز صمودهم خالل العدوان اإلسرائيلي تم تشكيل لجنة طوارئ مركزية برئاسة وزي
التنمية االجتماعية وعضوية الوزارات الحكومية والمؤسسات الدولية واألهلية، صرف مساعدات نقدية وتوزيع طرود 

يواء وعالج. حيث صرفت الحكومة مبلغ حوالي   35غذائية ومالبس وأدوات منزلية ودراسية وأغطية ومياه شرب وا 
شيكل لشراء مالبس شتوية لألطفال المتضررين من مليون  2.5وتحويل مالي أخر بقيمة  مليون شيكل بشكل طارئ،

 غاثية التي يصعب حصرها.هذا باإلضافة للمساعدات اإل الحرب،

 6/2014مليون شيكل لفترة  505 حوالي بلغت مصروفات مخصصات قطاع غزة لذوي الشهداء والجرحى – 
9/2016. 
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 مليون شيكل. 130 حوالي بلغت مصروفات مخصصات األسرى واألسرى المحررين من قطاع غزة 

 .لمبالغ المذكورة أعاله( ملخصًا ل2) رقم يبين الجدولو 

 .جتماعيةية المنفقة على برامج الحماية االالمبالغ المال(: 2جدول)
 قيمة اإلنفاق البرنامج

 دوالر شيكل
 - 955,100,000 مساعدات نقدية
 - 43,000,000 مساعدات الطوارئ

 - 27,000,000 الصحي التأمين
 30,300,000 - المساعدات الغذائية
 339,000 - التمكين االقتصادي

 - 130,230,420 مخصصات األسرى واألسرى المحررين
 - 504,570,152 مخصصات أسر الشهداء والجرحى

 30,639,000 1,659,900,572 المجموع

 وزارة التربية والتعليم العالي 2.2
إلضافة إلى المشاريع شيكل، بامليون  35.3ودوالر مليون  20.4عليم للمشاريع المنفذة في غزة بلغت مصروفات قطاع الت

 دوالر.مليون  18.6التي تبلغ  قيد التنفيذ
 :، بما يليوتأثيث المدارس تمثلت أبرز إنجازات وزارة التربية في قطاع غزة على صعيد البنية التحتيةحيث 
  مدرسة )بعض المدارس  272وأعمال صيانة في مدرسة قائمة،  21وتوسعة  ،ةجديد مدارس 7نشاء إ :منفذةمشاريع

 .مليون دوالر 15 كلية بتكلفةأكثر من مشروع(  في تم استهدافها
 دوالر.مليون  5.5ثاث وتجهيزات بقيمة تزويد المباني التعليمية باأل: مشاريع منفذة 
  مليون دوالر 9.6بتلكفة  مدارس 5 وتوسعة ،رس جديدةامد 8نشاء إ متابعة: قيد التنفيذمشاريع. 
 دوالر.مليون  9ثاث وتجهيزات بقيمة اءات لتزويد المباني التعليمية بأجر اإلمتابعة : مشاريع قيد التنفيذ 

فهي موزعة  الكتب المدرسية التي تم طباعتها وتوريدها إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات الجنوبيةيتعلق ب فيما
 لتالي:حسب الجدول ا

( 4-1جاز وتطوير مناهج الصفوف )نإأما فيما يتعلق بتطوير المناهج فقد كان على مستوى الوزارة بشكل مركزي حيث تم 
 .دوالر 40,000(، حيث تبلغ التكلفة لغاية اآلن 12-5بشكل كامل. كما يتم حاليًا تطوير مناهج الصفوف )

 تم تنفيذ ما يلي: الصحة المدرسيةفيما يتعلق ب
  مع العديد من المؤسسات لعمل أنشطة طالبية في المجال البيئيالتنسيق. 

 التكلفة/ شيكل الكمية/ النسخة السنة الدراسية
2014/2015 6,894,100 11,078,124 
2015/2016 6,841,000 12,133,580 
2016/2017 6,516,000 12,097,085 

 35,308,789 20,251,100 االجمالي
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  البيئة لتنفيذ أندية بيئية وحدائق مدرسيةمع سلطة جودة االتفاق. 
  أنشطة مشروع الغذاء من أجل التعليم بدعم من برنامج الغذاء العالميتنفيذ. 
  مع العديد من المراكز الطبية لعمل فحوصات نظر مجانية ونظارات طبية بأسعار مخفضة للطلبةالتنسيق. 
  وكسفام.أعة الهيدروجين الفلسطيني وبالشراكة مع مؤسسة أدوات نظافة وشامبو ومواد قرطاسيه بدعم من مجمو توزيع 
 لمدارس النائية في ا لألسنانسة األيدي المسلمة وذلك لتقديم خدمات عيادة أسنان متنقلة بدعم من مؤس توفير

 والحدودية.
  ةمدرس 20محطات تحلية من قبل اإلغاثة اإلسالمية تغطى حوالي  10مشروع توفير مياه الشرب تم تركيب ضمن. 
  ولي على كافة المدارس الحكومية بدعم من اليونيسيف.أسعاف إحقيبة  400توزيع 
  86وتنص االتفاقية على تدريب  2016اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب األحمر تضمن شراكة لمدة عام توقيع 

جسام المشبوهة مع األعامل مدرسة حدودية من كافة المديريات على مفاهيم السالمة وكيفية الت 43منسق ومرشد من 
 ومخلفات الحرب.

 لكشف وما يقاربه من فحوصات األسنان من خالل فرق ا من التطعيمات للطلبة %99ه حوالي تغطية ما نسبت
 .الصحي التابعة لوزارة الصحة

 

بدء عمل حكومة  فيما يتعلق بالمنح الدراسية، يبين الجدول التالي المنح الخارجية والمنح الداخلية للطلبة في قطاع غزة منذ
 الوفاق الوطني.

 المنح الخارجية

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس السنة
2014 163 7 24 
2015 177 24 23 
2016 210 47 21 
 68 78 550 المجموع

 المنح الداخلية

منح الوزارة من  منح الرئيس السنة
 الجامعات

 منح مجلس الوزراء

2014 36 41 300 
2015 31 45 400 
 10لم تصدر النتائج، حيث ستصدر خالل  40 28 2016

 400- 300أيام. سيتراوح العدد ما بين 
 1,100-1,000 126 95 المجموع

 

 الصحة وزارة  2.3
مليون دوالر وما يقارب المليار وثالثمائة ألف شيكل موزعة على النحو  122بلغت مصروفات القطاع الصحي في غزة 

 التالي:
  80 سرائيلي على قطاع غزة بتكلفةت الجنوبية خالل وبعد العدوان اإلية طارئة للمحافظاغاثإتنسيق وادخال مساعدات 

 غاثه الدولية والوطنية.مريكي وذلك بالتنسيق مع مؤسسات اإلأدوالر  مليون
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  دوالر لتغطية المحروقات للمستشفيات الحكومية في قطاع غزة. 236,044دفع مبلغ 
  دوالر امريكي. 90,909 في مجمع الشفاء بتكلفةتقديم أجهزة ومعدات طبية لبنك الدم 
 لى مجمع الشفاء الطبي.إشيكل  مليون 3 صرف سلفة من موازنة وزارة الصحة بقيمة 
  شيكل خاصة بعقود شركات النظافة للمستشفيات الحكومية في قطاع غزة.مليون  2حوالي دفع 
 جارات مباني في قطاع غزة.إمريكي بدل أدوالر  55,633 دفع مبلغ 
 مريكي.أدوالر  60,000 تغطية تكاليف بعثات الحج الطبية المرافقة لحجاج بيت اهلل الحرام بمبلغ 
 مريكي من خالل مشروع البنك الدولي.أدوالر  مليون 12. تغطية فواتير شركات النظافة بتكلفة 
 ة الثانية.نهاء المرحلغن العمل على مريكي، جاري اآلأدوالر  مليون تقديم أجهزة ومعدات طبية بقيمة 
 رسال ا  لى مستشفيات قطاع غزة وكذلك التنسيق و إة من المحافظات الشمالية والقدس إرسال وفود طبية فلسطيني

 العشرات من الوفود الطبية الدولية في تخصصات مختلفة للعمل في مستشفيات قطاع غزة.
 مريكي شملت أدوالر  ونصف مليون تتنفيذ رزمة من المشاريع بدعم من لجنة العون النرويجية )نورواك( والتي بلغ

ى تطوير الكوادر إلضافة دوات جراحية باإلأم وتزويد المستشفيات بقطع غيار و قساعادة تأهيل لبعض األا  توسعة و 
اء دبلومان متخصصان جر ا  تصاص و لى مصر لالخإطباء أبتعاث ثالث إوالصحية في المستشفيات من خالل  الطبية

 طباء.تخصص بالصحة النفسية لألى دبلوم ملإضافة للقابالت باإل
 بالمرحلة الخاصة االتفاقية تجهيز على العمل وجاري للمستشفيات وكسجيناأل محطات مشروع من مراحل ثالث يذتنف 

 )نورواك(. النرويجية العون لجنة من بدعم الرابعة
 بلغت بتكلفة تحدة للسكانمم المنجابية الممول من صندوق األمشروع الصحة اإل ضمن النشاطات من العديد تنفيذ تم 

 التثقيفو  التوعية برامج ودعم سرةاأل وتنظيم والتوليد النسائية التبروتوكو  بتحديث وذلك مريكيأ دوالر مليون حوالي
 وفيات نسبة وخفض الوالدة ديثيح طفالاأل وفيات نسبة خفض على والعمل نجابيةاإل الصحة يخص فيما الصحي

 من وغيرها االجتماعي النوع على المبني العنف ومكافحة سرةاأل تنظيم بوسائل والتزويد لوالدةا بعد مهاتاأل
 النشاطات.

  شيكل. مليون 894. مخبرية والمستهلكات الطبية بمبلغدوية والمواد الفي غزة باألمستودعات وزارة الصحة تزويد 
 موظف خالل هذه  9255 بدل رواتب موظفي الصحة في قطاع غزة البالغ عددهم شيكل مليون 610 صرف حوالي

 نجاز ما مجموعهإبدل رواتب، كما قامت الوزارة ب شهرياً  شيكل مليون 5.20 الفترة حيث تقوم الوزارة بصرف حوالي
 معاملة استحقاق مالي للموظفين في قطاع غزة. 5520

 ت الطبية ان للمستهلكامستودعات تجميل ومستودع مكمالت غذائية ومستودع 3و دويةأمستودعات  9 تجديد ترخيص
مستودعات  3و دويةأمستودعات  7و مستودعات تجميل 6و دوية جديدأدوية كما تم ترخيص مصنع ومصنعان لأل

 مكمالت غذائية ومستودع مستهلكات طبية.

 غزة: قطاع في الصحي القطاع عمارإ عادةإ مشاريع
خير سرائيلي األعقاب العدوان اإلأفي ة مم المتحدمؤسسات األالفلسطينية و  ةقامت وزارة الصحة ومن خالل جهود الحكوم

 دوالر مليون (414) عمار للقطاع الصحي والتي قدرت بقيمةعادة اإلإة بعمل دراسة تحليلية الحتياجات على قطاع غز 
 .(3كما هو مبين في الجدول رقم )حيث تم تأمين المشاريع العاجلة  مريكيأ
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 ار القطاع الصحي في قطاع غزة. )دوالر(إعادة إعم مشاريع(: 3جدول)
 التكلفة الجهة المانحة المشروع

 ICRC 1,382,512 مستشفيات )بيت حانون، الدرة، االقصى، النجار( 4هيل أعادة تإ
 7,000,000 البنك االسالمي للتنمية تكملة وتجديد المباني في مستشفى ناصر

 800,000 لماليزيةالحكومة ا طفال التخصصيعادة تأهيل مستشفى األإ
 IDB 4,000,000 طفال في الوسطىتكملة مستشفى الوالدة واأل

 UNDP 350,000 ضافي للخدج في مجمع الشفاء الطبيإبناء طابق 
 UNDP 350,000 ضافي للخدج في مستشفى ناصرإبناء طابق 

 3,000,000 البنك االسالمي للتنمية سعاف والطوارئنشاء مبنى اإلإ
 ICRC 1,000,000 تأهيل قسم الطوارئ في مجمع الشفاءعادة ا  توسعة و 

 4,000,000 الحكومة الكويتية بناء واستبدال لمستشفى النساء والوالدة في مجمع الشفاء
 PCRF 3,030,000 طفال التخصصيم والسرطان في مستشفى األمراض الدنشاء وتجهيز طابق جديد ألإ

 Islamic Help UK 480,000 محطة تحلية مياه في مجمع الشفاء
مراكز صحية )بيت حانون عبسان الصغرى، دير البلح، الفاخوري، الشيخ  عادة تأهيلإ

 UNDP 388,858 رضوان، الصيافة( وعيادتان )شهداء الشاطئ، خالد العلمي(
 

 UNDP 1,000,000 عادة بناء مركز صحي عطا حبيبإ
 International Arab Commission عادة بناء مركز صحي خزاعةإ

for constructing Gaza 
400,000 

 900,000 البنك االسالمي للتنمية استبدال مبنى عيادة مركز صحي جورة الديك
 136,980 جمعية قطر الخيرية ضافي في مركز صحي دراجإبناء طابق 

 200,000 البنك االسالمي للتنمية عادة تأهيل مركز صحي الرمالإ
 IDB 6,300,000 ات المستشفيات والمراكز الصحيةشراء وتوريد محروقات لسد احتياج

 1,500,000 الحكومه التركية توريد محروقاتشراء و 
 36,018,350 المجموع

 
موزعة  شيكل مليون 8580. تحويلة بتكلفة تقديرية 54,156بخصوص التحويالت الطبية خالل هذه الفترة بلغت حوالي 

 على النحو التالي:

 شيكل. 310,376 تحويلة 79ردنية المستشفيات األ 
  شيكل 7,929,583 تحويلة بتكلفة 4299المستشفيات المصرية. 
 شيكل 175,001,735 تحويلة بتكلفة 22310 مستشفيات القدس. 
 شيكل 270,921,801 تحويلة بتكلفة  9009 خضرمستشفيات داخل الخط األ. 
  شيكل 99,513,024 تحويلة بتكلفة 11729مستشفيات المحافظات الشمالية. 
  شيكل 2,6394,800 تحويلة بتكلفة 6742لجنوبية امستشفيات المحافظات. 

 األوقاف والشؤون الدينية وزارة  2.4

 تمثلت أبرز إنجازات وزارة األوقاف في قطاع غزة الخاصة بموسم الحج والعمرة، بما يلي:
 بيةاالختصاص من المحافظات الجنو  تشكيل لجنة الحج والعمرة من كبار موظفي الوزارة أصحاب. 
  تم التنسيق مع األخوة في جمهورية مصر العربية لتسهيل مرور الحجاج عبر معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي

يابًا.  ذهابًا وا 
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  متابعة موضوع الحج من خالل وزارة األوقاف، تم تشكيل لجنة إلستئجار السكن في كل من مكة المكرمة والمدينة
 تم توقيعها بضمان وزارة األوقاف.ار السكن المنورة، وذلك من خالل عقود استئج

  تسهيل الحصول على تأشيرات الحجاج وأعضاء البعثات من إداريين ومرشدين من خالل التنسيق مع سفارة المملكة
 العربية السعودية في القاهرة.

 التكييف  تم شراء خدمات المشاعر في كل من مشعري عرفات ومنى وذلك من خالل توفير الخيام المحسنة وخدمة
 والمياه المعدنية الباردة واإلضاءة وفرش السجاد وذلك بكلفة تزيد عن المليون وثالثمائة ألف لاير سعودي.

 لى المشاعر من خالل توفير حافالت حديثة.إت النقل الداخلي من مكة المكرمة توفير خدما 
 حاج، عدد اإلداريين والبعثات  2010عدد الحجاج  :ذين تم تسهيل خروجهم من قطاع غزةبخصوص أعداد الحجاج ال

 عضو. 165عضو، عدد الفنيين  228
  بخصوص موسم العمرة لهذا العام، لم يتم تسيير رحالت من قطاع غزة ألسباب تتعلق بالمعابر والتي حالت دون سفر

 المعتمرين.

 والتراثالثقافة  وزارة  2.5

 ة.المنفذة في قطاع غز  المشاريع(: 4جدول)

 تاريخ التنفيذ المشروع
 التكلفة

 شيكل دوالر
 38,000 68,000 2015 أنشطة ثقافية )مسرحيات، مهرجانات، معارض، جوائز، ندوات(
 198,000 49,000 2016 أنشطة ثقافية )مسرحيات، مهرجانات، معارض، جوائز، ندوات(

 236,000 117,000 المجموع

 
 وزارة شؤون المرأة  2.6

 ، بما يلي:2016تشرين أول  - 2014ن ازات وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة من تاريخ حزيراتمثلت أبرز إنج

 وتمكينها اقتصاديا وفضح  المرأةدولية لتعزيز دور ات مع مؤسسات حكومية و ست اتفاقي المرأةون ؤ عقدت وزارة ش
 الفلسطينية. المرأةانتهاكات االحتالل ضد 

 هم المشاكل التي تواجه المرأة أيام دراسية لمناقشة قضايا المرأة و أمحلية وأربعة مؤتمرات دولية وعربية و  ةست افتتاح
 الفلسطينية وسبل حلها.

 المتفق عليها  واألنشطةون المرأة خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات حكومية ودولية لتنظيم آلية العمل ؤ وقعت وزارة ش
 .مع هذه المؤسسات من دورات تدريبية وورش عمل وأنشطة أخرى

  2014-2013التي نفذتها الوزارة في عام  6تخريج ستون من القيادات الحكومية النسائية ضمن برنامج ريادة. 
  تحت عنوان "شؤون امرأة" لنشر قضايا المرأة أعدت الوزارة ثمانية وثمانون مقااًل أسبوعيًا في صحيفة الرأي الحكومية

 إلى إعداد وتقديم ثمانين حلقة إذاعية بعنوان "أورق نسائية" بثت وتعزيز دورها ومكانتها في الحكم المحلي، باإلضافة
 لزيادة الوعي في المجتمع الفلسطيني عن أهمية دور المرأة. في إذاعة الرأي الحكومية
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 رخصة قيادة األسرة"، "الذمة المالية للمرأة الفلسطينيةاتية في قضايا المرأة تحت عنوان "إعداد ثالثة أوراق سياس" ،
 ."المرأة الفلسطينية في مواقع صنع القرار بالقطاع الحكومي تمكين"
  لإلطالع على أوضاع لألسيرات الفلسطينيات بعد صفقة وفاء األحرار  اً وقانوني اً إجتماعي اً نفسي اً أعدت الوزارة تقرير

 ومطالب األسيرات من الناحية النفسية والقانونية.
  نظرًا ألهمية  "ن "شبكة المرأةلمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنواأطلقت وزارة المرأة أول شبكة إعالمية حكومية

 اإلعالم الجديد ودوره في مناهضة العنف ضد المرأة.
 لتشجيع المنتجات الوطنيةثالثة مشاريع منها مشاريع تشغيل مؤقت ومعارض تراث  افتتاح. 
 حدى عشرة ورشة عمل لزيادة ق درات العاملين في الوزارة وكوادر عقدت الوزارة إحدى وعشرون دورة تدريبية، وا 

 النسائيات في المؤسسات الحكومية وتأهيل كادر من اإلعالميين لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة.

 لشباب والرياضةالمجلس األعلى ل 2.7
 المشاريع المنفذة في قطاع غزة.(: 5جدول)

 فيذتاريخ التن المشاريع التي تم تنفيذها
 التكلفة

 شيكل دوالر
 17640 10000 2014 أنشطة شبابية رياضية )مخيمات، معسكرات، ندوات، ورشات عمل(

 2195840 - 2014 دعم أندية واتحادات
 - 35000 2014 لومبية ومقر االتحاد(يجارات )مقر األإ

 5000 - 2015 أنشطة شبابية رياضية )مخيمات، معسكرات، ندوات، ورشات عمل(
 100000 593530 2015 دعم أندية واتحادات

 - 35000 2015 لومبية ومقر االتحاد(يجارات )مقر األإ
 100000 20000 2016 أنشطة شبابية رياضية )مخيمات، معسكرات، ندوات، ورشات عمل(

 15000 88800 2016 دعم أندية واتحادات
 - 35000 2016 لومبية ومقر االتحاد(يجارات )مقر األإ

 - 1000000 2016-2014 ملعب في قطاع غزة 14نجاز إريع دائرة المنشآت، مشا
 - 11400 2016-2014 الكشافة الفلسطينية في قطاع غزة

 2,433,480 1,828,730 المجــموع
 

 في قطاع غزة. قيد التنفيذالمشاريع (: 6جدول)
 ر()دوال  التكلفة تاريخ ال قيد التنفيذالمشاريع 

 2358000 2016 دعم أندية
 2,358,000 موعــالمج

 هيئة التقاعد الفلسطينية 2.8
 عدد المستفيدين من صندوق التقاعد الفلسطيني في قطاع غزة(: 7جدول)

 مشتركين مدنيين
 30,132 حكومي

 6,379 غير حكومي
 36,511 المجموع

 مدنيين تقاعدينم
 6,344 حياءأ

 8,021 ةورث



   14 
 

 14,365 المجموع
 تقاعدي منظمة التحرير م

 505 حياءأ
 263 ورثة

 768 المجموع
 تقاعدي قوى األمنم

 3,653 حياءأ
 5,662 ورثة

 9,315 المجموع
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 قطاع البنية التحتية  3.0

 والموارد الطبيعية الطاقة سلطة 3.1

 ة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة.المشاريع المنفذة من خالل سلط(: 8جدول )

الجهة  المشروع الرقم
 المانحة

 قيمة المشروع
 المرحلة  تاريخ التنفيذ دوالر أمريكي

 منتهي IDB 300,000 2015 تركيب وصيانة الخطوط الرئيسة خالل الحرب األخيرة 1

نين توريــد وتركيـــب مـــواد كهربائيـــة للشــبكات لتحســـين الخدمـــة المقدمـــة للمـــواط 2
 منتهي IDB 3,700,000 2015-2016 والتي تشمل توريد شبكات وأعمدة حديدية ومحواللت وكوابل

توريد مواد كهربائية لزوم شبكات ضغط متوسـط ومـنخفض كإغثـة طارئـة بعـد  3
 الحرب األخيرة على قطاع غزة.

الحكومة 
 التركية

 منتهي 2015 640,000

عملية إعادة اإلعمـار والخاصـة بإعـادة توريد وتركيب مواد كهربائية للبدء في  4
 منتهي ICRC 981,000 2015 تأهيل الشبكات المغذية ألبار المياه وشبكات الصرف الصحي

توريد مواد كهربائية لزوم شبكات ضغط متوسط ومنخفض كإغاثة طارئـة بعـد  5
 الحرب األخيرة على قطاع غزة

Unrwa& 
Ocha 235,000 2015 منتهي 

بائيــة لــزوم صــيانة طارئــة لشــبكات ضــغط متوســط ومــنخفض توريــد مــواد كهر  6
 لصيانة الشبكات المدمرة في بيت حانون وخزاعة

الحكومة 
 منتهي 2015 353,000 اليابنية

يالبنك الدول أجهزة كمبيوتر وسيرفرات 7  منتهي 2015 70,000 

يالبنك الدول GPSتوريد أجهزة  8  منتهي 2015 120,000 

للشبكات لتحسين الخدمة المقدمـة للمـواطنين والتـي تشـمل  توريد مواد كهربائية 9
يالبنك الدول توريد وتركيب وأعمدة حديدية ومحوالت وكوابل  منتهي 2015-2016 8,260,000 

توريــد معــدات وأدوات لتحســين وأعمــال الصــيانة وتطــوير أداء العــاملين علــى  10
يالبنك الدول تطوير الشبكات  منتهي 2016 324,636 

الحكومة  وقود لمحطة توليد غزة بدل 11
 منتهي 2015 10,000,000 القطرية

   24,983,636 إجمالي قيمة المشاريع المنفذة
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 .في قطاع غزة الطاقة والموارد الطبيعيةمن خالل سلطة  قيد التنفيذ المشاريع(: 9جدول )

 المشروع الرقم
الجهة 
 المانحة

 قيمة المشروع
 المرحلة  تاريخ التنفيذ ر أمريكيدوال 

أعمـال مدنيــة وتركيـب شــبكات ضــغط متوسـط ومــنخفض للمـواد المــوردة علــى  1
 قيد التنفيذ IDB 485,000 2016-2017 منحة البنك اإلسالمي في جميع محافظات غزة والشمال

أعمـال مدنيــة وتركيـب شــبكات ضــغط متوسـط ومــنخفض للمـواد المــوردة علــى  2
 قيد التنفيذ IDB 518,000 2016-2017 سالمي في جميع محافظات الوسطى والجنوبمنحة البنك اإل

يالبنك الدول توريدعددادات مسبقة الدفع لشركة توزيع كهرباء غزة من أجل تحسين الجباية 3  قيد التنفيذ 2016-2017 1,000,000 

يالبنك الدول توريد وتركيب نظام سكادا لصالح شركة توزيع غزة 4  قيد التنفيذ 2016-2017 500,000 

أعمـال مدنيــة وتركيـب شــبكات ضــغط متوسـط ومــنخفض للمـواد المــوردة علــى  5
يالبنك الدول منحة البنك الدولي في جميع محافظات غزة  قيد التنفيذ 2016-2017 2,000,000 

6 
ـــي تشـــمل توريـــد وتركيـــب شـــبكات وأعمـــدة  توريـــد مـــواد كهربائيـــة للشـــبكات والت

ابل كتعـويض للمـواد التـي تـم تـدميرها مـن مخـازن شـركة حديدية ومحوالت وكو 
 توزيع كهرباء غزة خالل الحرب

يالبنك الدول  قيد التنفيذ 2016-2017 4,000,000 

ـــاء فـــي غـــزة مـــن  7 ـــد احتياجـــات قطـــاع الكهرب دراســـة تفصـــيلية للتطـــوير وتحدي
يالبنك الدول محطات توليد وشبكات نقل وتوزيع  يذقيد التنف 2016-2017 500,000 

8 
ـــي تشـــمل توريـــد وتركيـــب شـــبكات وأعمـــدة  توريـــد مـــواد كهربائيـــة للشـــبكات والت
حديدية ومحوالت وكوابل كتعـويض للمـواد التـي تـم تـدميرها مـن مخـازن شـركة 

 توزيع كهرباء غزة خالل الحرب

الحكومة 
 قيد التنفيذ 2017-2016 1,667,000 اليابانية

قيد التنفيذإجمالي قيمة المشاريع   10,670,000   
 

 مليون  270حدود مليار شيكل سنويًا )في مجموع تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة  يبلغ
من  %50من العجز في الموازنة العامة، وبالتالي يزيد عن  %30دوالر(، وهذا المبلغ يساوي أكثر من 

 كما يلي: العجز التمويلي بعد أخذ المساعدات الخارجية بعين االعتبار،
 - 40( بمبالغ تتراوح بين 161الحكومة ثمن الكهرباء الموردة من الجانب اإلسرائيلي عبر خط ) تدفع -

م خصمها شهريًا من مليون شيكل سنويًا، ويت 600إلى  500مليون شيكل شهريًا، أي ما يعادل  50
 .حوالة المقاصة

أي حوالي  مليون شيكل شهريًا، 8مبلغ تدفع الحكومة كامل ثمن الكلفة اإلنتاجية والتشغيلية لمولد الطاقة ب -
 .مليون شيكل سنوياً  100

تقوم بدفع كامل ثمن كهرباء غزة التي يتم توريدها من مصر والتي يتم خصمها من مخصصات الحكومة  -
 .شيكل سنوياً مليون  72لدى جامعة الدول العربية والتي تبلغ 
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د لمحطة توليد كهرباء غزة بإعفائها من تتحمل الحكومة مسؤولية تأمين سيولة وتمويل لتوفير الوقو  -
 60مليون شيكل شهريًا، حيث يتم استرجاع هذه الضرائب فقط بعد  20 - 17الضرائب، بما ُيقدر بـِ 

 .هذه المبالغ كونها مستمرة ودوارةيومًا، ويتم تغطية هذه المبالغ باالقتراض من البنوك، مع ضرورة تمويل 

فة التطوير والصيانة لشبكة الكهرباء في قطاع غزة، والتي تم إنجازها تعمل الحكومة على تسديد كامل تكل -
 مليون شيكل. 91بما يقارب  2016في العام 

  شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل االتفاق مع فصائل العمل الوطني بأن تقوم غم ر
ق التي ال تستطيع الشركة الدخول إليها، األموال إلى الخزينة العامة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناط

ومساعدتها في ضبط اإليرادات والمصروفات، األمر الذي يخفف األعباء عن الحكومة، ويمكنها من دفع 
أدى إلى  إال أن عدم االلتزام بذلك قدقيمة فاتورة االستهالك إلى الشركات المزودة للطاقة الكهربائية، 

المتوفرة، وحال دون تهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع االستراتيجية لزيادة  استمرار النقص في كميات الكهرباء
كميات الطاقة لقطاع غزة، وفي مقدمتها إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد كهرباء غزة، مما يمكن 
الحكومة الفلسطينية من توفير احتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية الالزمة لمواجهة أحمال 

 .المستقبلية، وذلك من خالل توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة الكهرباء
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 الفلسطينيةالمياه  سلطة 3.2
 المشاريع المنفذة من خالل سلطة المياه الفلسطينية في قطاع غزة.(: 10جدول )

عملة  عقيمة المشرو  الجهة المانحة المشروع الرقم
 التمويل

تاريخ بداية 
 المشروع 

تاريخ انتهاء 
 المرحلة  المشروع

1 
مطــار مـــن بركــة الشــيخ رضــوان الـــى صــرف ميــاه األ

 منتهي Jul-2015 2013 دوالر ICRC 160,000 البحر 

ـــة  2 ـــاه الجوفي دراســـة مســـحية لكافـــة محطـــات تحليـــة المي
-April شيكل GIZ 138,750 الخاصة في قطاع غزة

2015 Dec-2015 منتهي 

 منتهي 2014 2013 دوالر ICRC 117,000 لى خزان المنطار إاستكمال خط نقل مياه ميكروت  3

 منتهي 2015 2015 يورو ADA  10,000 بار مراقبة الخزان الجوفى فى قطاع غزةآصيانة  4

 المجموع
 277,000 دوالر
 10,000 يورو
 138,750 شيكل

 من خالل سلطة المياه الفلسطينية في قطاع غزة.قيد التنفيذ المشاريع (: 11جدول )

عملة  قيمة المشروع الجهة المانحة المشروع الرقم
 التمويل

تاريخ بداية 
 المشروع 

تاريخ انتهاء 
 المرحلة  المشروع

 مشاريع الصرف الصحي

1 
بــار آ) عــادة اســتخدام الميــاه العادمــة فــي الــريإمشــروع 
خطوط ناقلة وخطوط  ،محطة ضخ ،زاناتخ ،استرجاع
 1المرحلة / توزيع(

Sida,  
Belguim, WB  

 قيد التنفيذ Apr-2016 Dec-2017 دوالر 8,500,000

2 
عــادة اســتخدام الميــاه العادمــة إشــراف خــاص بمشــروع إ

ــــري ــــي ال ــــار اســــترجاعآ) ف ــــات ،ب  ،محطــــة ضــــخ ،خزان
 خطوط ناقلة وخطوط توزيع(

World Bank  463,250 دوالر Apr-2016 Dec-2017 قيد التنفيذ 

 قيد التنفيذ Jul-2016 Jan-2019 يورو KFW 40,000,000 نشاء محطة غزة المركزية لمعالجة المياه العادمةإ 3

 نشاء محطة معالجة المياه العادمة في خانيونسإ 4
Japan, 
Kuwait, 
UNDP 

 قيد التنفيذ Sep-2016 Jun-2019 دوالر 57,830,000

 ISDB and عسقولة –ة الوقف تطوير برك 5
QRC 

 قيد التنفيذ Jul-2016 Jul-2017 دوالر  1,200,000

ـــري فـــي إمشـــروع  6 ـــاه العادمـــة فـــي ال عـــادة اســـتخدام المي
 مواصي خانيونس

ISDB and 
QRC 600,000 دوالر Sep-2016 May-

 قيد التنفيذ 2017

صرف صـحي فـي منطقـة عـامر نشاء شبكات إمشروع  7
 بلحدير ال -البركة و 

KFW 3,301,880 يورو May-
2016 

Jun-2017 قيد التنفيذ 

 قيد التنفيذ Jul-2014 Dec-2016 دوالر ISDB/QRC 5,000,000 فى مدينة غزة  11نشاء محطة الصرف الصحى رقم إ 8

 قيد التنفيذ 2016 2013 يورو KFW 625,000 شفط مياه الصرف الصحى توريد سيارات كسح و  9
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 ه البحرمشاريع تحلية الميا

التصاميم الخاصة بمحطة تحلية ميـاه عداد الدراسات و إ 10
 قيد التنفيذ Feb-2014 Feb-2017 يورو EU/EIB 4,000,000 البحر المركزية 

11 
التصـاميم الخاصـة باألعمـال المكملـة عداد الدراسـات و إ

التــي تشـمل الخــط و لمحطـة تحليـة ميــاه البحـر المركزيـة 
 ر محاسب عليهاالناقل ولتحسين المياه الغي

World Bank  3,500,000 دوالر Feb-2016 Aug-2017 قيد التنفيذ 

12 
التوسعة الثانية لمحطـة تحليـة الميـاه بالمنطقـة الوسـطى 

(STLV-Deir Al Balah للوصول )متر  6000لى إ
 .مكعب يومياً 

USAID 10,000,000 دوالر Nov-2016 May-
 قيد التنفيذ 2018

بحر محدودة الكمية فـي غـزة ياه النشاء محطة تحلية مإ 13
 قيد التنفيذ Jul-2016 Jul-2018 دوالر ISDB 15,000,000 .كتر مكعب يومياً  10000نتاجية إبطاقة 

14 
نشاء المرحلة األولى لمحطة تحلية مياه البحر محدودة إ

متـر مكعـب  6000الكمية في خانيونس بطاقة انتاجية 
 .يومياً 

EU 10,000,000 يورو Feb-2014 Sep-2016 قيد التنفيذ 

 مشاريع تزويد المياه

 قيد التنفيذ Oct-2015 Jun-2017 دوالر USAID 17,667,222 1محطات الضخ نشاء خزانات المياه و إ 15

 قيد التنفيذ Oct-2016 Sep-18 دوالر USAID 20,000,000 2محطات الضخ نشاء خزانات المياه و إ 16

تــــدحرج لتزويــــد غــــزة ج المنشــــاء وحــــدة تنســــيق البرنــــامإ 17
 دراسات مشاريع عداد دراسات جدوى و ا  بالمياه و 

Austrian 
Development 

Agency 
(ADA) 

 قيد التنفيذ Sep-2013 Dec-2017 يورو 1,000,000

18 
الصـــرف الصـــحي فـــي بـــرامج تحســـين خـــدمات الميـــاه و 

 قيد التنفيذ 2017 2015 دوالر World Bank  5,700,000 5قطاع غزة 

 قيد التنفيذ 2017 2014 يورو EU 5,300,000 خطوط ناقلة فى رفح و خانيونس زانات مياه و نشاء خإ 19

عداد دراسـة فنيـة لتطـوير شـبكة ميـاه ميكـوروت لمدينـة إ 20
 قيد التنفيذ Nov-2016 Feb-2017 دوالر ICRC 70,000 غزة

ال عــــن طريــــق تحســــين األطفــــمشــــروع دعــــم األســــر و  21
 قيد التنفيذ 2016 2015 دوالر USAID 8,450,000 الصرف الصحيخدمات المياه و 

 قيد التنفيذ 2017 2015 يورو KFW 9,000,000 1عمار عادة اإلإبرنامج  22

 قيد التنفيذ 2017 2015 دوالر World Bank 3,000,000 2عمار عادة اإلإبرنامج  23

 WASH 3عمار عادة اإلإبرنامج  24
PARTNERS  9,590,000 يد التنفيذق 2017 2015 دوالر 

 المجموع
 166,570,472 دوالر
 73,226,880 يورو
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 من خالل سلطة المياه الفلسطينية في قطاع غزة. التحضيرقيد المشاريع (: 12جدول )

عملة  قيمة المشروع الجهة المانحة المشروع الرقم
 التمويل

تاريخ بداية 
 المشروع 

تاريخ انتهاء 
 المشروع

 مرحلة ال

 مشاريع الصرف الصحي

نشــائية لمحطــة الميــاه اســتكمال األعمــال اإل 1
 (ENGSTالعادمة لشمال قطاع غزة )

WB, Sida, EU, 
Belguim, AFD  6,000,000 دوالر Jan-2017 Jul-2017 قيد التنفيذ 

تشـــغيل محطـــة معالجـــة شـــمال قطـــاع غـــزة  2
(ENGST) World Bank  6,622,000 يد اعداد ق 2020 2018 دوالر 

 مشاريع تحلية المياه البحر

3 
ـــاه إ نشـــاء المرحلـــة الثانيـــة لمحطـــة تحليـــة مي

البحــر محــدودة الكميــة فــي خــانيونس بطاقــة 
 .متر مكعب يومياً  6000انتاجية 

EU 10,000,000 يورو Mar-2017 Feb-2019  اعداد
 العطاء

4 
ـــاه إ ـــة لمحطـــة تحليـــة مي نشـــاء المرحلـــة الثالث

ة فــي خــانيونس بطاقــة البحــر محــدودة الكميــ
 .متر مكعب يومياً  8000إنتاجية 

EU 10,000,000 يورو Mar-2017 Feb-2019 
اعداد 
 العطاء

 مشاريع تزويد المياه

ـــاه فـــي المنطقـــة  5 ـــع المي تطـــوير شـــبكات توزي
اعداد  Nov-2016 Nov-2017 دوالر USAID 10,000 الوسطى

 العطاء

 المجموع
 12,632,000 دوالر
 20,000,000 يورو

 

 النقل والمواصالتوزارة   3.3

 في قطاع غزة. وزارة النقل والمواصالتالمشاريع المنفذة من خالل (: 13جدول )
الر المشاريع التي تم تنفيذها تاريخ التنفيذ التكلفة

 قم
 1 بية وقطاع غزةالمخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصالت في الضفة الغر  7/3/2015 يورو  2,000,000

 2 مركبة خصوصية إلى قطاع غزة 7,200إدخال  2014 -

 3 1,350إدخال شاحنات وجرارات زراعية وحافالت ورافعات شوكية عدد  2014 -

 4 طن  2,100إدخال قطع غيار ومنتجات مرور بواقع 2014 -

 المجموع يورو  2,000,000
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 البيئة  سلطة جودة 3.4

 المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ من خالل سلطة جودة البيئة في قطاع غزة.(: 14جدول )

مرحلة المشروع  التكلفة فترة المشروع المشروع الرقم  

1 

التكيـف مـع اثـار  أو /لـدعم التخفيـف مـن Clima-South)شروع كليما ساوث )م
ال يوجد موازنة   مشروع اقليمي –تغير المناخ فى دول جنوب اإلتحاد األوروبي 

 قيد التنفيذ خاصة بفلسطين

 منتهي - 2016 ثار تغير المناخ على ساحل غزة آدراسة  1.1
2016-2015 بناء قدرات المؤسسسات الفلسطينية في مجال تغير المناخ 1.2  منتهي - 
 قيد التنفيذ - 2016 ثار االقتصادية لتغير المناخ في فلسطينعداد دراسة حول اآلإ 1.3

2 

2016-2014 دماج البيئة وتغير المناخ إز قدرات المؤسسات الفلسطينية في مشروع تعزي ومليون يور  1.5   قيد التنفيذ 

2.1 
الـــبالل الـــوطني األول حـــول تغيـــر المنـــاخ ويشـــمل التقريـــر األول النبعاثـــات 

2016-2014 تقرير الظروف الوطنية خ،خطة التكيف مع تغير المنا، غازات الدفيئة يورو 000,350   قيد التنفيذ 

يورو 25,000 2016 عمل  تدقيق استخدام الطاقة في ثالث مؤسسات في قطاع غزة 2.2  قيد التنفيذ 

2.3 
 5)وتطــوير القــدرات المؤسســاتية المتعلقــة بتغيــر المنــاخ  عــداد برنــامج تقيــيمإ

ــاً  .مؤسســات( ــة مــن برنــامج 2016) ويجــري حالي بنــاء القــدرات ( تنفيــذ المرحل
 مؤسسات حكوميةلخمس 

يورو 00070, 2014  منتهي 

يورو 50,000 2014 غزة –بالخاليا الشمسية  20مشروع إنارة شارع  2.4  منتهي 
يورو 50,000 2014 غزة -نارة شارع سوق النصيرات بالخاليا الشمسيةإمشروع  2.5  منتهي 

ــبلح  ئــي للنســاء الريفيــات فــي ديــرمشــروع  المســاهمة فــي تعزيــز الــوعي البي 2.6 ال
يورو 00035, 2014 يجاد مصادر بديلةإوتمكينهم من   منتهي 

الحـد مـن التلـوث فـي منطقـة وطنية الخاصة باتفاقية برشـلونة )عداد خطة العمل الإ 3
2016-2015 المتوسط(  مشروع وطني  20,000 دوالر 

2016-2014 بناء قدرات كوادر من مؤسسات مختلفة في مواضيع بيئية 4   
ع من مشاري ءجز 

 إقليمية

5 

)مـن خـالل مرفـق البيئـة  مشاريع بيئية من قبل برنامج المنح الصغيرة في غزةعدة 
 العالمي(

2014-2015  

 
 منتهي 135,000دوالر

دوالر 00035, عالم في الحوكمة البيئيةرفع قدرات وسائل اإل 5.1  منتهي 
دوالر 00035, تعزيز الوعي نحو القضايا البيئية 5.2  منتهي 

دوالر 00015, مشروع القادة البيئيين 5.3  منتهي 

دوالر 00050, سطح الخضراءاأل 5.4  منتهي 

6 
طـار اتفاقيـة إالمتعلقـة بتغيـر المنـاخ فـي  عداد تقرير المساهمات الوطنيـة المحـددةإ

يورو 45,000 2016 )مشروع وطني( باريس  قيد التنفيذ 

2016-2015 )مشروع وطني( عداد التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيويإ 7 دوالر 00040,   منتهي 

سـرائيلي وضع البيئي الناتج عن العدوان اإلعداد التقارير الخاصة بالإالمساهمة في  8
     على غزة خيراأل

2016-2014 أثرالبيئية لعدة دراسات تقييم  المراجعة واصدار الموافقات 9    

 المجموع
 195,000 دوالر
 2,125,000 يورو
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 زارة األشغال العامة واإلسكانو   3.5

 قطاع اإلسكان 3.5.1
وحدة  171,800قرابة  2014سرائيلي على قطاع غزة في العام اإل عدوانالبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء 

 ، فيللسكن ةمتضررة بشكل بالغ غير صالحوحدة سكنية   7,000مهدومة كليًا، وحواليوحدة سكنية  11,000منها سكنية، 
متضررة وحدة سكنية  148,00، ووحدة سكنية 5,800حوالي  / بالغالوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئيحين بلغ عدد 
ولم يتوفر تمويل لها بعد بحوالي  2014يقدر عدد الوحدات السكنية المتضررة ما قبل عدوان . في حين طفيفبشكل جزئي/ 

 .مهدومة كلياً وحدة سكنية  2,000وحدة سكنية منها حوالي  4,000
يقدر إجمالي التمويل حيث إعادة إعمار غزة، ( التعهدات وااللتزامات من الجهات المانحة لبرنامج 15ويبين الجدول رقم )

مليون  552.0المطلوب لمشاريع برامج إعادة اإلعمار الرئيسية حوالي مليار وثمانية وثالثون مليون دوالر، تم توفير حوالي 
 من إجمالي التمويل المطلوب. %53.2دوالر، تمثل حوالي 

 )مليون دوالر( التعهدات وااللتزامات من الجهات المانحة لبرنامج إعادة إعمار غزة.(: 15جدول )
 

 البرنامج التمويل المطلوب التعهدات/ التمويل المتوفر الفجوة
 برنامج اإلغاثة واإليواء 115.0 75.0 40.0
ةبرنامج إصالح األضرار الجزئي 338.0 180.5 157.5  
 برنامج إعادة اإلعمار 585.0 296.5 288.5
 اإلجمالي 1038.0 552.0 486.0

 

 
 برنامج اإلغاثة واإليواءأواًل: 

تم توفير (، حيث 2017 - 2014سنوات ) 3دوالر على  مليون 115.0حوالي اإلغاثة واإليواء  لبرنامجالمالي يقدر االحتياج 
مليون دوالر  40 التمويل المطلوب حوالي مليون دوالر كدفعات بدل إيجار ومساعدات نقدية رمزية ليتبقى إجمالي 75حوالي 

في وحدات سكنية متنقلة حتى اآلن  أسرة متضررة 1,199تم إيواء ومن خالل البرنامج  .2017العام  يلزم توفيرها خالل
 وحدة سكنية خشبية. 433مهدوم في مختلف محافظات قطاع غزة ، منها و في مكان منزلها الأ)كرافانات( في تجمعات سكنية 

 ضمن برنامج اإلغاثة واإليواء المساعدات النقدية وبدل اإليجار (16ويبين الجدول رقم )
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 .ها ضمن برنامج اإلغاثة واإليواءالمساعدات النقدية وبدل اإليجار التي تم توفير (: 16جدول )

 تقدم سير العمل
رالتمويل المتوف  

)مليون دوالر(  المانحة الجهة   الفترة الزمنية 

 13,330لحوالي  دوالر 6,207,000توفير مساعدات نقدية بقيمة  -
 يد.مستف

 12,414لحوالي  دوالر 45,201,858بدل إيجار بقيمة  توفير -
 مستفيد من حاالت الهدم الكلي أو غير الصالح للسكن.

غوث وتشغيل وكالة  51.41
(األونروا)الالجئين   

2014-2016 حالة من حاالت  6024مساعدة نقدية لحوالي و  توفير بدل إيجار - 
UNDP 11.84 الهدم الكلي أو غير الصالح للسكن. )عدة جهات(   

مانحة عدة جهات 9.15 .أسرة 9762 ــمساعدة نقدية لتوفير  -  
إضافة إلى  شهور 6مستفيد لمدة  700توفير بدل إيجار لحوالي  -

 UNDP/Sida 2.5 غير الجئين(. -شهر )هدم كلي 12مستفيد لمدة  400

 المجموع 74.9 
 

 

 مليون دوالر تقدم سير العمل في مشروع توفير وحدات سكنية مؤقتة )كرافانات(.(: 17جدول )

زنسبة االنجا رالتمويل المتوف تقدم سير العمل  انحةالم الجهة التعهد   

100% (، وتســــليمها 2م42كرافــــان )وحــــدة متصــــلة بمســــاحة  300تــــوفير  - 
 كاملة للمتضررين.

الهيئـــــــــــــــــــة العمانيـــــــــــــــــــة  3.0 2.0
 لألعمال الخيرية

40% الهيئـة الخيريـة األردنيـة  4.5 1.8 أسرة متضررة حتى اآلن. 168على هاتوزيعو ، غرفة 940توفير  - 
 الهاشمية

6%  
 3ل واحـدة منهمـا عبـارة عـن ، تم تجميـع عينتـين كـوحدة 50توريد  -

 .2م 46وحدة سكنية مؤقتة بمساحة 
 عمارعادة اإلإادة توجيه باقي التمويل لمشاريع عإاالتفاق على  -

 5.5 
ـــــة رجـــــال األعمـــــال  هيئ

 التركية

100%  هيئة األعمال الخيرية 0.6 0.6 أسرة متضررة. 100وحدة متصلة على  100توزيع  - 
100%  الهالل األحمر القطري 1.44 1.44 أسرة متضررة. 89وحدة متصلة على  89توزيع  - 
100%  الهيئة العربية لإلعمار 1.2 1.2 .أسرة متضررة 99غرفة على  540توزيع  - 
100%  اإلغاثة اإلسالمية   أسرة متضررة 58كرافان على  58توزيع  - 

100% ــــــــــة    أسرة متضررة. 450وحدة خشبية على 450توزيع  -  اإلغاثــــــــــة الكاثوليكي
 ة()بيوت خشبي

100%  برنامج إرادة   أسر متضررة 6كرافانات متصلة على  6توزيع  - 
100%  مؤسسة انتربال   توفير وحدة سكنية خشبية مؤقتة )كرافان( ألسرة متضررة - 

وحــدات ســكنية متنقلــة )كرافانــات( حتــى ا ن  عــدد األســر التــي تــم ايواؤهــا فــيبلــ  
 اإلجمالي وحدة سكنية خشبية. 433أسرة متضررة، منها  1,199
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 إصالح األضرار الجزئية: برنامج ثانياً 
وحدة   160,800قرابة 2014 عاماإلسرائيلي على قطاع غزة  عدوانالجراء  بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً 

ل جزئي وحدة سكنية متضررة بشك 5,800وحدة سكنية متضررة بشكل بالغ غير صالح للسكن،  7,000، منها حوالي سكنية
مليون دوالر لبرنامج إصالح األضرار الجزئية تمثل  180.5تم توفير حوالي  وحدة متضررة بشكل طفيف. 148,000، و بالغ

مليون دوالر، حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من البرنامج  338.0من التمويل المطلوب والذي يقدر بــ  % 53.4حوالي 
ويبين متضرر.   160,810من إجمالي أعداد المتضررين جزئيًا والبالغ عددهم %62ي مستفيد يمثلوا حوال100,191  حوالي

 ( تفاصيل البرنامج.18الجدول رقم )

 .من منح برنامج إصالح األضرار الجزئية في محافظات قطاع غزة حسب التوزيع الجغرافيأعداد المستفيدين  (:18جدول )

ات أعداد الوحد المحافظة
ةالسكنية المتضرر   

لفةأعداد المرشحين لمنح الترميم المخت  
 النسبة

 الفجوة

 تحت التنفيذ تم
عدد الوحدات التي لم 

عديتوفر لها تمويل ب  النسبة 

 %46.3 19,299 %53.7 7,651 14,738 41,688 محافظة الشمال

 %22.4 7,454 %77.6 6,323 19,440 33,217 محافظة غزة

 %40.6 11,799 %59.4 3,321 13,920 29,040 محافظة الوسطى

 %46.2 14,075 %53.8 4,282 12,095 30,452 محافظة خان يونس
 %37.2 9,837 %62.8 2,213 14,363 26,413 محافظة رفح

 %38.8 62,464 %61.2 23,790 74,556 160,810 اإلجمالي 

 لبرنامج إصالح األضرار الجزئية. )مليون دوالر( اليةاللتزامات والتعهدات الحا (:19جدول )

 تقدم سير العمل
مجموع 
ينالمستفيد  

ر/ التمويل المتوف نوع الضرر
غير صالح  بال  طفيف الجهة الممولة/ المنفذة المستلم

 للسكن

 الجئين -األونروا 119.05 4848 878 76,015 81,741 مستمر ومحدث -

ة التقيــيم لحــاالت تــم االنتهــاء مــن أعمــال إعــاد -
الضــرر البــالغ وتوقيــع العقــود مــع المســتفيدين 

 وصرف الدفعة األولى لهم.
 المنحة اإليطالية  1.330 280 - - 280

 IDB /UNDP 10.0 625 145 143 913 محدث -

 OFID/ UNDP 1.2 72 32 44 148 محدث -

 كوري /UNDP 0.3 - - 154 154 %100تم بنسبة  -
فيدين وصــرف مـــا تــم توقيــع العقــود مــع المســت -

مليـــــــون دوالر )نســـــــبة اإلنجـــــــاز  14يقـــــــارب 
43.7%) 

12366 10912 1099 355 30.4 UNDP/ منحة سعودية 
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مجموع  تقدم سير العمل
ينالمستفيد  

 نوع الضرر
ر/ التمويل المتوف
 الجهة الممولة/ المنفذة المستلم

 بال  طفيف
غير صالح 
 للسكن

رسـاله تم إعداد جدول الكميـات و  - لـى الجانـب إا 
 اإليطالي لالعتماد.

 تم االنتهاء من تجهيز جميع وثائق العطاء. -
 (%1نسبة اإلنجاز ) -

0    1.29 

ـــــة/ مشـــــروع  المنحـــــة اإليطالي
عمــارة مــن  17دة تأهيــل إعــا

 أبراج الندى_ متضررة ضرراً 
 جزئياً 

تــم االنتهــاء مــن تجهيــز جميــع وثــائق العطــاء  -
التقيـــيم لتكليــف مكتــب استشـــاري لعمــل إعــادة 

فــي انتظــار اعتمـــاد واإلشــراف علــى التنفيــذ، و 
 (%1الجانب اإليطالي.)نسبة اإلنجاز

59   59 1.21 
ـــــة/ مشـــــروع  المنحـــــة اإليطالي

ـــــــل  عمـــــــارات  4إعـــــــادة تأهي
 سكنية متضررة بشكل بالغ

ـــدفعات للمســـتفيدين -  -جـــاري متابعـــة صـــرف ال
 0.3 26 - - 26 %90نسبة اإلنجاز 

 الهيئة العربية لإلعمار 

 مؤسسة الرحمة العالمية 0.23 50   14 %80تم بنسبة  -
 بكدار 1.5 60   60 جاري المتابعة مع الممول -
 العمل التنموي )معا( مؤسسة 0.3  250  250 وليةأتم ترشيح قائمة  -
 دولة قطر 6 - - 2197 2,197 %100تم بنسبة  -

52  7 847 %100تم بنسبة - الصـــــندوق الكـــــويتي للتنميـــــة  1.05 95   
 التعاون -االقتصادية

 دار اليتيم/ قطر الخيرية 0.15     173 173 %100تم بنسبة  -

 -مؤسســــة محمــــد بــــن راشـــــد 0.20     72 72 %100تم بنسبة  -
 فارس العرب

 IDBقطر الخيرية/ 5.487 228 134 397 759 %100تم بنسبة  -
 أخرى 0.472 5 54 37 96  

 المجموع 180.47  6,713  2,592  90,896 100,191 ( مستفيد100,191)إجمالي المستفيدين 

 
 : برنامج إعادة اإلعمارثالثاً 

وحدة سكنية، وبلغ إجمالي  13,000 قبله قرابةوما  2014عدوان خالل  بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً 
مليون دوالر، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم االنتهاء من  296.5مليون دوالر، توفر منه  585.0التمويل المطلوب 

 .%57.4وحدة سكنية لتصل نسبة المستفيدين إلى  4531/ قيد التنفيذ إعادة إعمارها
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 تفاصيل التمويل اإلجمالي المطلوب لبرنامج إعادة إعمار غزة. )مليون دوالر( (:20جدول )

ةمتوسط تكلفة الوحد عدد الوحدات السكنية المهدومة الفئة الفترة الزمنية  التكلفة التقديرية  
(2014)عدوان   337.5 45,000 7500 الجئين 

 157.5 45,000 3500 غير الجئين
2014ما قبل عدوان   90.0 45,000 2000 الجئين+غير الجئين 

  585.0 45,000 13,000 اإلجمالي

 حسب التوزيع الجغرافي. 2014تفاصيل أعداد المستفيدين من منح اإلعمار في محافظات قطاع غزة جراء عدوان عام  (:21جدول )

أعداد الوحدات  المحافظة
ةالسكنية المهدوم  

رشحين لمنح اإلعمار المختلفةأعداد الم  
 النسبة

 الفجوة
اجمالي 
ذتحت التنفي تم المرشحين عدد الوحدات التي لم  

ديتوفر لها تمويل بع  النسبة 

 %53.86 1543 %46.14 939 383 1322 2865 محافظة الشمال
 %48.51 1691 %51.49 1328 467 1795 3486 محافظة غزة

 %50.66 883 %49.34 642 218 860 1743 محافظة الوسطى
 %53.19 1016 %46.81 624 270 894 1910 محافظة خان يونس

 %58.43 582 %41.57 285 129 414 996 محافظة رفح
 %51.95 5715 %48.05 3818 1467 5285 11000 المجموع

 )مليون دوالر( .عادة إعمار غزةبرنامج إل اللتزامات والتعهدات الحاليةا (:22جدول )

نسبة  تقدم سير العمل
 اإلنجاز

 إجمالي
ةالدفعات المالي  

 الوحدات المنفذة
 /تحت التنفيذ

األعداد 
 المرشحة

 التمويل
 المتوفر

 المشروع الجهة الممولة

ــــــدفعات  - يــــــتم متابعــــــة صــــــرف ال
المالية للمستفيدين حسب مراحل 

 اإلنجاز.
 دولة قطر 50.0 1050 1050 49.78 99%

إعمــــــــــار  مشـــــــــروع إعـــــــــادة
 -وحــــــــــــدة ســــــــــــكنية 1000

 المنحة القطرية
مســــتفيد اســــتلموا الدفعــــة  1704 -

ــــــــى، واســــــــتلم  مــــــــنهم  305األول
 الدفعة المالية الثانية.

 549_ 3تــم إرســال كشــف رقــم  -
ــــــــة  مســــــــتفيد بعــــــــد اســــــــتيفاء كاف
ــــة وبانتظــــار  اإلجــــراءات المطلوب

 صرف الدفعة المالية األولى.

 دولة الكويت 75.0 2251 1704 32.0 45.7%
مشـــــــــروع إعـــــــــادة إعمــــــــــار 

المنحــــــة  -وحــــــدات ســــــكنية
 الكويتية

متضـــــــرر مـــــــن  1097اســـــــتفاد  -
ـــــف  دفعـــــات اإلعمـــــار فـــــي مختل
مشاريع األونروا إلعادة اإلعمار 
ـــــغ المـــــدفوع  ـــــغ إجمـــــالي المبل وبل
إلعـــــــــــــادة اإلعمـــــــــــــار حـــــــــــــوالي 

(24,704,819.5.$) 

23% 4.9 157 157 5.5 

الصـــــــــــــــــــــــندوق 
الســــــــــــــــــــــــعودي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  للتنمي

(SFD) 

 158مشـروع إعـادة إعمــار 
وحــــدة ســــكنية مهدمــــة كليــــا 
للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 

ـــــة  (SSN)/االجتماعي
 )الجئين(

74.8% 9.7 250 250 9.8 KFW 
 252مشـروع إعـادة إعمــار 

( KFW-1وحـــــدة ســـــكنية )
 )الجئين(

10.3% 10.5 301 301 10.5 KFW 
 300مشـروع إعـادة إعمــار 

( KFW-2وحـــــدة ســـــكنية )
 )الجئين(
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نسبة  تقدم سير العمل
 اإلنجاز

 إجمالي
ةالدفعات المالي  

 الوحدات المنفذة
 /تحت التنفيذ

األعداد 
 المرشحة

 التمويل
 المشروع الجهة الممولة المتوفر

مســــــــتفيد اســــــــتلموا دفعــــــــة  393 -
 ى.اإلعمار األول

ـــم ترشـــيح حـــوالي  - مســـتفيد   60ت
 .2014من هدم عدوان قبل 

0% 19.5 580 800 30 SFD - IDB 

 800مشـروع إعـادة إعمــار 
 وحــــدة ســــكنية مهدمــــة كليــــاً 

(SFD - IDB)- )الجئين(
 (2014)هدم قديم + 

 متوسط تكلفة الوحـدة حـوالي -
25,000 $. 

ـــــم اعتمـــــاد قائمـــــة بـــــ -  350 ـت
مســــــــــتفيد_ وطــــــــــرح عطــــــــــاء 

قــاولين بنظــام ســية علــى مالتر و 
 .التنفيذالتصميم و 

 60تـم تجهيــز قائمــة بحــوالي  -
مســــــتفيد ممــــــن وافقــــــوا علــــــى 

 المشروع.

 USA 20.0 800 60 نظام المقاولة 5%
 800مشـروع إعـادة إعمــار 
( USAوحـــــــــــــدة ســـــــــــــكنية )

 )الجئين(

قــام المقــاول ببــدء العمــل فــي  -
المشـــــروع، ويجـــــري المتابعــــــة 

 والتنسيق مع قطر الخيرية 
 3.0 63 63 قاولةنظام الم 45%

برج الظافر   _قطر الخيرية دولة قطر
+ إعــــــادة إعمــــــار وحــــــدات 

 سكنية
تـم عقــد اجتمــاع تمهيــدي مــع  -

نقــــــــــــاش قطــــــــــــر الخيريــــــــــــة لل
بخصوص آلية تنفيذ للمشروع 

ــــــدفعات و...( ) الترشــــــيح و ال
ـــل  ـــل التموي وفـــي انتظـــار تحوي
 للبدء الفعلي في اإلجراءات.

0%  0 500 20.0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  البن
اإلســــــــــــــــــــــالمي 

مشـــــــــروع إعـــــــــادة إعمــــــــــار  ميةللتن
 IDB 0%  0 300 15.0 -وحدات سكنية

0%  0 125 5.0 

ــــــم بــــــدء  - عمــــــال المشــــــروع أت
ـــــاً و  علـــــى  يجـــــري العمـــــل حالي
 عمال التشطيب.أ

63.5%  0 320 12.5 
التعـــــــاون وكالــــــة التنســـــــيق و  دولة تركيا

 التركية )تيكا(

 12تــــم االنتهــــاء مــــن تســــليم  -
وحـــــدة ســـــكنية بشـــــكل نهـــــائي 

المتابعـة مـع استشـاري وجاري 
 الممول

 0.3 14 12 نظام المقاولة 85%

مؤسســـــــــــة راف 
 جمعية دار الكتاب والسنة القطرية

تم ترشيح قوائم المستفيدين  -
مرشــــــح ممــــــن تنطبــــــق  100

ـــــــيهم الشـــــــروط التـــــــي تـــــــم  عل
ــــــق عليهــــــا مــــــع الجهــــــة  التواف
المنفـذة وفــق معـايير الهشاشــة 
رســـــــــال الكشـــــــــف للشـــــــــئون  وا 

 البناء.المدنية للتنسيق لمواد 

5%  0 100 5.0 KFW 

مشـــــــــروع إعـــــــــادة إعمــــــــــار 
وحـدات ســكنية مـع مســاعدة 
 -قانونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

(UNOPS+NRC) 

 ـتم صرف الدفعة األولى لـ -
 مســــتفيد، وجــــاري العمــــل 70

علــــــــــــــى اســــــــــــــتكمال قــــــــــــــوائم 
التنســـــيق لمـــــواد المســـــتفيدين و 

البناء لهم وجاري المتابعة مع 

الصـــــــــــــــــــــــندوق  4.2 191 70  5%
 تنميةالكويتي لل

مشـــــــــروع إعـــــــــادة إعمــــــــــار 
جحـــــــر  –وحــــــدات ســـــــكنية 

 الديك
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 مؤسسة التعاون.
تـــم االنتهـــاء مـــن عمـــل رفـــع  -

دونـم قـي  81مساحي مساحة 
منطقـــــة حـــــي النـــــدى بتـــــاريخ 

23/6/2016. 
النتهــــــــاء مــــــــن إعــــــــداد تــــــــم ا -

مخططـــــات المخطـــــط العـــــام و 
تـــــــــاريخ نمـــــــــاذج العمـــــــــارات ب

30/06/2016. 

 إيطاليا 10.4 159 0 0 1%
عــــــــادة مشــــــــروع تطــــــــوير و  ا 

 الندى إعمار حي 

كافة وثـائق العطـاء جـاهزة  -
 للعمارات.

جـاري العمــل علــى تجهيــز  -
TOR للمشروع 

ســـــــــيتم طـــــــــرح المشـــــــــروع  -
لمكاتـــــب استشـــــارية ألعمــــــال 
اإلشـــــراف المباشـــــر، وســـــتقوم 
وزارة األشـــــــــــــــغال بأعمــــــــــــــــال 

 اإلشراف العلوي.

عمـــار بـــرج إعـــادة تأهيـــل و  إيطاليا 5.34 50 0 0 1% ا 
 المجمع اإليطالي

تــــــــــــــم تجهيــــــــــــــز قائمــــــــــــــة  -
رســـــال القائمـــــة ا  مســـــتفيدين و لل

للشــئون المدنيـــة لتنســيق مـــواد 
ـــــة  ـــــي انتظـــــار موافق ـــــاء وف البن
الجانـــــــب االســــــــرائيلي للبــــــــدء 

 بصرف الدفعات المالية.

5%  140 350 10.0 SFD  مشـــــــــروع إعـــــــــادة إعمــــــــــار
 وحدات سكنية 

 75تم االنتهاء من إعمار  -
 وحدة من المرشحين.

جـــاري العمـــل علـــى تنفيــــذ  -
منهـــــــا وحـــــــدة واالنتهـــــــاء  75

 .%80بنسبة 
حالة المتبقية بانتظـار  30 -

 تنسيق مواد البناء.

85% 
  144 180 5.0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  البن
اإلســــــــــــــــــــــالمي 

 IDBللتنمية 

مشـــــــــروع إعـــــــــادة إعمــــــــــار 
وحــــــــدات ســــــــكنية جمعيـــــــــة 

 )هدم قديم(IDB -الرحمة

  ـــل حـــوالى  296.5إجمـــالي التعهـــدات حـــوالي مليـــون دوالر تمث
 من إجمالي التمويل المطلوب 50%

 وحـــــدة ســـــكنية تمثـــــل حـــــوالي  7461ت لحـــــوالي يتـــــوفر تعهـــــدا
مـن إجمــالي الوحــدات السـكنية المهدمــة جــراء عــدوان  57.4%
 وما قبله. 2014

  4531إجمالي الوحدات التي تم تنفيـذها/ جـاري العمـل حـوالي 
مــــن إجمــــالي الوحــــدات  %34.9وحــــدة ســــكنية تمثــــل حــــوالي 
 وما قبله 2014السكنية المهدمة جراء عدوان 

 2014مجمــوع التعهــدات/ االلتزامــات لعــدوان  296.5 7461 4531
 وما قبلها  
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 : برنامج إزالة األنقاضرابعاً 
  مليون دوالر للبرنامج. 13.7تم توفير حوالي 
 طن من  1,100,000وحدة سكنية بما مجموعه حوالي  1,600ركام ما مجموعه حوالي ركام  تم االنتهاء من ترحيل

 .UNDPظات قطاع غزة وذلك ضمن مشروع إزالة األنقاض الممول من خالل جميع محاف األنقاض إلى الكسارة في
 طن من األنقاض. 800,000قام المواطنون انفسهم بإزالة ركام منازلهم بما تقدر كميته بحوالي 

 مواد البناء 3.5.2

ا تزيد الكميات طن بينم 3,000المخصصة لموزعي اإلسمنت المعتمدين على النظام حوالي  تقدر كمية اإلسمنت الموردة يومياً 
( حتى تاريخه عن GRAMMSالتي تمت الموافقة من قبل الجانب اإلسرائيلي على توزيعها للمستفيدين من خالل النظام )

يوم عمل لإليفاء بكميات اإلسمنت الموافق على صرفها،  120طن ما يعني أننا بحاجة لعمل المعبر ألكثر من  352,000
( طلب مما 3,273مع وزارة الشئون المدنية للموافقة عليها من الجانب اإلسرائيلي لعدد )وهناك طلبات تم إرسالها بالتنسيق 

 8,000سيضاعف كميات اإلسمنت المطلوب توريدها لقطاع غزة بشكل يومي حيث أننا بحاجة لزيادة الكمية الموردة يوميًا إلى 
لق فيها المعبر مما سيزيد من طلب المواطنين على طن، عالوة على أيام اإلجازات خالل الشهر الحالي )أكتوبر( والتي سيغ

 اإلسمنت.
  م( إصـدار 06/10/2016 – 31/5م حيـث تـم خـالل الفتـرة )31/5/2016تم البدء بالعمل بنظام بطاقات اإلسمنت بتـاريخ

ت اإلســمنت لهـم علــى النظــام ( مســتفيد ممـن تمــت الموافقـة علــى صــرف كميـا4,227( بطاقــة إسـمنت لعــدد )6,404عـدد )
مستفيد ممن لهم موافقات لصرف مواد البناء على النظام ما يعنـي  10,000( طن، وهناك حوالي 63,925جمالية )إمية بك

 مستفيد لم يتمكنوا من سحب مواد البناء المخصصة لهم والالزمة لإلعمار. 4,600أن هناك حوالي 
  ال يقتصر االستفادة مـن اإلسـمنت لفئـة دون أخـرى، تحاول الوزارة تنظيم عملية توزيع اإلسمنت بين كافة المستفيدين، بحيث

 والحد من ظاهرة استغالل التجار لحاجة المواطنين ورفع األسعار.
 .يتم تحديد الكميات الموردة يوميًا لكل موزع بالتنسيق مع وزارة االقتصاد الوطني 
  ــة اختيــا%50تكــون مــا نســبته ــات المــوردة مخصصــة لنظــام البطاقــات بإشــراف لجن ــولى مهــام مــن الكمي ر الشــركات التــي تت

استالم وتوزيع مواد البناء إلعادة إعمـار المحافظـات الجنوبيـة وذلـك مـن خـالل إصـدار بطاقـات اإلسـمنت مـن خـالل مكتـب 
 وزير األشغال العامة واإلسكان.

  ًيتم تحديد المستفيدين من نظام البطاقات يوميًا بما يتناسب مع الكميات الموردة أسبوعيا. 
  البطاقات على مديريات وزارة األشغال العامة واإلسكان في محافظات قطـاع غـزة، بحيـث يـتم إرسـال رسـالة نصـية يتم توزيع

 للمستفيدين للتوجه للمديرية الستالم بطاقة اإلسمنت الخاصة بهم.
  اطنين تقـــوم مـــديريات وزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان بمتابعـــة صـــرف بطاقـــات اإلســـمنت وحـــل العقبـــات التـــي تواجـــه المـــو

 بالتنسيق مع الموزعين المعتمدين.
  يتم اعتماد كمية اإلسمنت للصرف لكل مـواطن بحيـث يتناسـب مـع نـوع ومسـاحة البنـاء بحيـث يسـتفيد أكبـر عـدد ممكـن مـن

 النظام.
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 قطاع التنمية االقتصادية والتشغيل 4.0
 

 االقتصاد الوطنيوزارة  4.1

 في قطاع غزة. وزارة اإلقتصاد الوطنيمن خالل المشاريع المنفذة (: 23جدول )
 المرحلة  فترة التنفيذ )دوالر( تكلفة المشروع المشروع الرقم

 منتهي 2015 9,000,000 مشروع بتمويل من الحكومة القطرية 1

 في قطاع غزة. وزارة اإلقتصاد الوطنيمن خالل  قيد التنفيذ المشاريع(: 24جدول )
 المرحلة  تكلفة المشروع المشروع الرقم

مليون يورو 5جزء من برنامج وطني بقيمة  التجمعات العنقودية )تجمع النخيل والتمور( -مشروع تطوير القطاع الخاص 1 )الصرف الحالي  قيد التنفيذ 
 ألف يورو( 343

2 
برنــامج تطــوير الســوق الفلســـطيني: مبــادرة العــودة للعمـــل لــدعم إعــادة البنـــاء 

 جزء من برنامج وطني والبنية التحتية لألعمال المدمرة
قيد التنفيذ )الصرف الحالي 

 مليون دوالر( 3.3
 قيد التحضير 10,000,000 يورو  مشروع تطوير منطقة غزة الصناعية 3

مليون  3جزء من مشروع وطني بقيمة  مشروع تطوير خدمات األعمال 4
 قيد التنفيذ دوالر

ــــة3ع الخــــاص مشــــروع تطــــوير القطــــا 5  -، تطــــوير قطــــاع الصــــناعات الغذائي
 قيد التنفيذ جزء من مشروع وطني التعاونيات

منشــأة صــناعية مــن قطاعــات: الصــناعات الغذائيــة، الصــناعات  251دعــم  6
 قيد التنفيذ 7,000,000 دوالر  الورقية، الصناعات المعدنية، صناعة األلمنيوم. / قطر الخيرية

7 
ـــــاج الصـــــناعي، التجـــــارة،  منشـــــأة صـــــناعية 200دعـــــم  ـــــي مجـــــاالت: اإلنت ف

 قيد التنفيذ 7,000,000 دوالر  وظيفة. / قطر الخيرية 1200الخدمات، السياحة، برنامج إستيعاب 

 في قطاع غزة. وزارة اإلقتصاد الوطنيمن خالل  قيد التحضير المشاريع(: 25جدول )
 رحلة الم تكلفة المشروع المشروع الرقم

 قيد التحضير 10,000,000 يورو  مشروع تطوير منطقة غزة الصناعية 1

منشـأة فـي قطاعــات: الصـناعات اإلنشـائية، صـناعة األخشــاب. /  271دعـم  2
 قيد التحضير 8,600,000 دوالر  الحكومة الكويتية
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 العمل وزارة 4.2

 .وزارة العمل في قطاع غزة المشاريع المنفذة من خالل(: 26جدول )
الر المشاريع التي تم تنفيذها تاريخ التنفيذ التكلفة

 قم
 1 متعدد الخدمات مشروع تطوير مكتب تشغيل غزة 2016 دوالر 61,000

 2016-2013 مليون يورو 2
 المرحلــة األولــى /برنــامج التعلــيم والتــدريب المهنــي والتقنــي وســوق العمــل

منهـا لمراكـز  6 ،حرفـة 13 ـلـ وبنية تحتية تطوير مناهج وتدريب مدربين
 .وزارة العمل والباقي لوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة

2 

بالتنســـيق مـــع مفتشـــي العمـــل مــن  20ـ معـــدات وقايـــة شخصـــية لـــتــوفير  م2016يلول / أ شيكل 16,224
 3 . منظمة العمل الدولية

 م 2016ب / آ 
عمــل، ومناقشــة دراســة الممارســات غيــر تقيــيم احتياجــات تفتــيش العــداد إ

نمـوذج الجديـدة مناقشـة ال، و المقبولة في اماكن العمل واعتماد التوصـيات
 .بالتعاون مع منظمة العمل الستمارة التفتيش

4 

 م2016/ب آ دوالر 126,000
ــــامج دعــــم وتحســــين جــــودة ت ــــة وتحســــين برن ــــة االبتدائي ــــيم المرحل داء أعل
خـانيونس، شــمال  ،الوسـطى ،)غـزةمنـاطق لالمختبـرات العلميـة المدرسـية 

 .(القطاع
5 

بـــو يوســـف النجــــار أتحســـين الخــــدمات الصـــحية فـــي مستشــــفى برنـــامج  م2016/شباط  دوالر 83,000
 .قصىومستشفى شهداء األ

6 

 م2016/شباط   دوالر 99,000
تطوير مهارات الطلبة ، و داء المختبرات العلمية المدرسيةأمشروع تحسين 

 7 .(، غزة، الوسطى، خانيونسغزة مالشمن )كل في  ليزيةنجفي اللغة اإل

 م2016/شباط  دوالر 66,666
(/ المرحلـة GISبرنامج تحديث معلومات بلديتي خـانيونس وبيـت الهيـا )

 8 الثانية

مشروع مكافحة مرض انفلونزا الطيور في قطاع غزة /بتمويل من الوكالة  م2016/شباط  دوالر 50,000
 9 السويسرية

 م2016 دوالر 240,000
مشروع توفير بيئة نظيفة وجميلة علـى شـواطيء بحـر قطـاع غـزة صـيف 

ــــل مــــن 2016 ، وتحســــين الخــــدمات الصــــحية فــــي قطــــاع غــــزة / بتموي
UNDP 

10 

ـــة م2016/أيار دوالر 162,000 حيـــث اســـتفاد مـــن هـــذا المشـــروع  المـــواطنين مـــن الغـــرق مشـــروع حماي
 11 من لجنة االنقاذ البحري البلديات الساحلية في قطاع غزة / بتمويل 

مشروع دعم قطاعات مختلفة )حيث استفاد من المشـروع عـدة مؤسسـات  م2016/نيسان  دوالر 300,000
 12  "داخل قطاع غزة ( / بتمويل من صندوق األوبك للتنمية الدولية "أوفيد

 دوالر 1,187,666
 يورو 2,000,000 المجموع

 لكشي 16,224
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 المشاريع قيد التنفيذ من خالل وزارة العمل في قطاع غزة.(: 27جدول )
 الرقم المشاريع قيد التنفيذ التكلفة

 يورو 1,747,034
 المرحلة الثانية/ برنامج تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل

فـي مراكــز وزارة العمــل والبــاقي لــوزارة التربيــة حــرف  5حرفــة منهــا  15 ـلــ تطـوير منــاهج وتــدريب مــدربين وبنيــة تحتيـة
 .والتعليم العالي في قطاع غزة

1 

 يورو 302,000
 (BTC) برنامج التعاون الفني البلجيكي

فـي مراكـز التـدريب المهنـي فـي مبـادرات  7منهـا، قيـد التنفيـذ مبـادرة 16) دعم مبادرات التعلم من خالل العملمشروع 
 .قطاع غزة

2 

 KFW  3بنك التنمية األلماني /شروع تحديث حرفة الطاقة الشمسية في مركز تدريب مهني دير البلحم يورو 340,000

 4 سالميبنك التنمية اإلبدعم من بالمواد الخام اكز التدريب المهني في قطاع غزة مشروع تزويد مر  دوالر 350,000

 5 سالميةاالغاثة اإلبدعم من  رفح –ت في مركز التميز نشاءات في نفس التخصصامشروع دورات قصيرة في مجال اإل شيكل 90,000

 شيكل 12,000,000
ــ الخــريجين والعمــال(برنــامج التشــغيل المؤقــت ) ــة  .بتمويــل مــن حكومــة الوفــاق الــوطني خــريج وعامــل 4000 ـل المرحل

رة مـن المتضـر  تعلـيم، البلـديات، المنشـآتسـتهدف قطاعـات )الصـحة، الت، عامـل 1000خريج و 1000 تشمل األولى
 .(العدوان

6 

 المجموع دوالر  350,000
  يورو 2,389034

  شيكل 12,090,000

 العمل على:تم ة أعاله، دالمشاريع المنفذة والمشاريع قيد التنفيذ الوار  إضافة إلى
 تطبيق نظام معلومات سوق العمل (LMIS ) على تدريب موظفي حاسوب  العمل تم حيث ،العمل في قطاع غزةفي وزارة

 اع غزة على النظام.قط
  المتقاعدين من العمال الفلسطينيين من  حالة من 100 حواليحالة من المصابين والمعالين و  600متابعة ما يقارب من

مين الوطني أستلمون رواتب شهرية من مؤسسة التوالذين ي (عمالة منظمةقطاع غزة الذين عملوا سابقًا في إسرائيل )
 .القدسودوائر الدفع اإلسرائيلية في 

  ن أينيين من قطاع غزة الذين سبقوا و لها عالقة بالحقوق االجتماعية للعمال الفلسط حالة شهرياً  20استقبال ما يقارب من
 لوا داخل إسرائيل )عمالة منظمة(.عم

  سالمية التي غاثة اإلخيرة على قطاع غزة بتمويل من اإلمتعطلين عن العمل نتيجة الحرب األمشروع حصر التنفيذ
 دوالر(. 16000)قيمتها مت بمنحة مالية ساه
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 الزراعة وزارة 4.3

 دوالر() من خالل وزارة الزراعة في قطاع غزة.التدخالت والمشاريع المنفذة (: 28جدول )
 الرقم المشاريع التي تم تنفيذها فترة التنفيذ التكلفة 

 1 أراضي  تسوية 2014/2015 1,000,000
 2 تنمية وزراعة المنطقة الحدودية 2014/2015 5,800,000
 3 مساعدة المزارعين بتقديم مدخالت زراعية ومبالغ نقدية 2014/2015 260,000
 4 مزارع 160 ـتأهيل دفيئات زراعية وتوزيع مولدات وسوالر ل 2014/2015 185,600
عادة تأهيل بيوت بالستيكية لمزارع  140 ـحفر وتركيب برك زراعية بالستيكية ل 2014/2015 155,000  5 مزارع 90ـ وا 
 6 مزارعات بواقع نصف دونم 5 ـإنشاء دفيئات زراعية ل 2014/2015 45,000
 7 االستجابة السريعة لتحسين الظروف المعيشية للمزارعين المتضررين 2014/2015 200,000
 8 محطة الشمالنعاش المبكر لمربي الدواجن على مستوى مشروع اإل 2014/2015 250,000
 9 مشروع تخضير فلسطين 2014/2015 1,000,000
 10 زهرتجارب كلية الزراعة في جامعة األ مشروع إعادة تأهيل محطة المرحلة األولى 2014/2015 100,000
 المرحلة الثانية 2015/2016 100,000
 11 اج األغذية المحلية صغيرة الحجمالدعم الطارئ لسبل العيش في "قطاع غزة" من خالل إنت 2014/2015 263,379

تقــديم الــدعم لمربــي للثــروة الحيوانيــة علــى أســاس ســبل كســب الــرزق للســكان المستضــعفين فــي الضــفة الغربيــة  2013/2016 1,665,533
 12 وقطاع غزة

 13 ي الضفة الغربية وقطاع غزةاالستعداد واالستجابة للصدمات التي تؤثر على انخفاض قدرة المزارعين والرعاة ف 2014/2016 2,292,240
 14 "في "قطاع غزة H5N1in الدعم الطارئ من أجل زيادة صمود قطاع الدواجن ضد فيروس إنفلونزا 2015/2016 250,062
 15 "نعدام األمن الغذائي في "قطاع غزةا  حاالت تفشي "إنفلونزا الطيور" و الدعم الطارئ ل 2015/2016 475,000

، منطقــة ج() تــدخل الســريع فــي حــاالت الطــوارئ لحمايــة ســبل عــيش صــغار المــزارعين والفقــراء فــي المنطقــةال 2013/2015 121,290
 16  التماس، قطاع غزة ضد الصدمات الخارجية

 17 تحسين األضرار و"تقييم الخسائر" في قطاع الزراعة ودعم صمود المزارعين 2015 80,270
 18 لسطيني )أمنكا(تعزيز مرونة المجتمع الف 2014/2015 550,000
 19 (ANCPتعزيز مرونة المجتمع في شمال غزة ) 2015/2016 170,000
 20 لى الزراعة المستدامة وسبل الحياة المقاومة للظروفإاالنتقال  2014/2015 200,000
 21 راضي زراعيةأاستصالح  2015 50,000

نعـدام األمـن الغـذائي وصـغار المـزارعين فـي قطـاع غـزة إمـن  نسانية إلى األسر التـي تعـانيتقديم المساعدة اإل 2014 918,274
 22 ومنطقة التماس والقدس )ج(ومنطقة 

 23 إعادة تأهيل البيوت البالستيكية المدمرة من العواصف  2014 1,148,439
 24 عرين بالقيود المفروضة على القطاالمزارعين المتأث الفقيرة ولصغار المساعدة النقدية لألسر 2014 671,240
 25 تعزيز األمن الغذائي في قطاع غزة 2014 1,580,700

كانـت مسـبقًا قبـل تطوير األراضـي الزراعيـة المـدمرة )التربـة، والغطـاء النبـاتي، والميـاه( خـان يـونس لتعـود كمـا  2015 249,631
 26 في غزة 2014عام  الحرب تموز

 27 ارعين المتضررين من العواصف األخيرة في غزةتحسين اإلنتاج وحماية سبل العيش لصغار المز  2015 249,938

اس النقديـة لألسـر التـي تعـاني استعادة سبل معيشة صغار المزارعين المتضررين من الحرب والتدخل على أس 2015 487,541
 28 نعدام األمن الغذائي في "قطاع غزة"إمن 

 29 ي لصغار المزارعينليات التصدآحماية وتعزيز واستعادة سبل كسب الرزق و  2016 736,961
 30 .سبل العيش في حاالت الطوارئ استجابة لصغار المزارعين المتضررين من األزمة في قطاع غزةدعم  2016 2,298,851
 31 إعادة تأهيل الطرق الزراعية وشبكات المياه، واستعادة األصول الزراعية في جنوب قطاع غزة 2016 246,588
 32 "لصيادي األسماك الضعيفة والرعاة في "قطاع غزةدعم االنتعاش  2016 249,043
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 33 مشروع إنشاء عيادتين بيطريتين في محافظتي رفح والشمال والممول من اللجنة القطرية إلعادة اإلعمار 2014/2015 1,050,000
 34 سداد ديون لموردي شركات الصيد البحري 2014/2015 2,000,000
 35 طلبة، وبناء مركبمشروع تدريب  2014/2015 120,000
 36 توزيع معدات صيد 2014/2015 600,000
 37 البرنامج المتكامل لتطوير قرية وادي غزة )رؤوس أغنام وحظائر( 2014/2015 567,120
 38 تمديد خطوط مياه رئيسية في أراضي المزارعين المتضررين شرق جباليا 2014/2015 2,832,745
 39 بئر زراعي في مختلف مناطق قطاع غزة 57دة تأهيل مشروع إعا 2014/2015 1,337,249
 المجموع 32,557,694

 قيد التنفيذ في قطاع غزة.التدخالت والمشاريع (: 29جدول )
 الرقم المشاريع قيد التنفيذ التكلفة

 1 وروبيت الزراعية الممول من االتحاد األبرنامج المساعدا 10,000,000
 2 مشروع تخضير فلسطين 394,736
 3 قطاع غزه — )مشروع إيفاب المرحلة الثانيه(ذات القيمه المضافة رشاد للزراعة مشروع تحسين اإل 1,500,000
 4 تطوير قطاع المحاصيل عالية القيمة بالتجاه االستدامة واحتياجات األسواق في الضفة الغربية وقطاع غزه 2,231,700
 5 "ة المائية من أجل توفير الغذاء في "قطاع غزةاستخدام الزراع 73,000
 6 الدعم الطارئ لمربي الثروة الحيوانية من خالل تحسين قدرات التأهب واالستجابة للكوارث وتعزيز تنسيق األمن الغذائي 100,154
 7 تدابير الصحة والصحة النباتية -برنامج بناء القدرات  1,071,789
 8 مزارعينالدفاع عن حقوق ال 200,000
 9 التخفيف من حدة تدهور األمن الغذائي في قطاع غزة 220,000
 10 مشروع تطوير قطاع اإلنتاج الحيواني )الدواجن واللحوم الحمراء( 3,000,000
 11 (1مشروع تنمية المنطقة الحدودية ) 3,000,000
 12 (2) مشروع تنمية المنطقة الحدودية 1,800,000
 13 مائية مشروع حديقة 270,000
 14 مشروع محطة استزراع مكثف بلطي 250,000
 15 نشاء ساحة داللةإ مشروع 170,000
 16 عادة تأهيل عدد من القواربإمشروع  240,000
 17 إعادة تأهيل غرف الصيادين في ميناء غزة 270,000
 18 ي وتأهيل واستصالح األراضي والدفيئاتمشروع تأهيل آبار ومد خطوط ناقلة ودعم مزارعي قطاع اإلنتاج الحيوان 5,000,000
 19 مشاريع المنحة الكويتية 5,000,000
 20 بئر زراعي( 17مشروع إعادة تأهيل اآلبار الزراعية ) 189,815

 21 مشروع إعادة تأهيل البنية القيدية الزراعية 2,000,000

 22 بئر( 13طاع غزة " أيادي" )تأهيل مشروع تأهيل وتعزيز األمن الغذائي في الضفة الغربية وق 2,000,000

 23 مشروع إنشاء محطة المعالجة اإلضافية في خانيونس 600,000
 24 مشروع إنشاء محطة المعالجة اإلضافية في رفح 1,813,473
نتاج الكمبوست 20,000  25 مشروع إنشاء وحدة تصنيع وا 

 26 )المرحلة اآلولى( للعمل بالطاقة الشمسية إعادة تأهيل آبار زراعية 1,000,000
 المجموع 42,414,667
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 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  وزارة 4.4

 من خالل وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة.التدخالت والمشاريع المنفذة (: 30جدول )
 تاريخ التنفيذ المشاريع التي تم تنفيذها الرقم
 2016 غل الثاني لخدمات الهاتف النقال الى قطاع غزه )الوطنية(دخال المشإ 1
 2016-2014 سرعات االنترنت  ةاالتصاالت ومضاعف ةتخفيض تعرف 2
 2016-2014 جهزه ومكونات شبكات االتصاالت السلكية والالسلكيةأدخال إ 3
 2016 دراسة وتحليل سوق االتصاالت  4
 2015 اسوبمركز وفريق االستجابة لطوارئ الح 5
 2014 احتساب األسعار بناء على التكلفة لخدمات الصوت والرسائل القصيرة 6
 2016-2014 قوانين وتشريعات ناظمه لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 7
 2016-2014 التدقيق على شركات االتصاالت  8
 

 )دوالر( من خالل وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة. نفيذقيد التالتدخالت والمشاريع (: 31جدول )
 التكلفة المشاريع قيد التنفيذ الرقم

 مساعدات من اتحاد االتصاالت الدولي تقييم الرخص ألسواق االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 1
 الدولي مساعدات من اتحاد االتصاالت عداد الخطة الوطنية للنطاق العريضإ 2
 1,500,000 (KOICAنشاء مركز االبداع التكنولوجي الحتضان المبدعين )بدعم من إ 3
 - مشروع الحكومة االلكترونية 4

 1,500,000 المجموع
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 قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات  5.0

 وزارة الداخلية 5.1
 بما يلي: ،27/10/2016-1/6/2014تمثلت أبرز إنجازات وزارة الداخلية في قطاع غزة من 

 العدد نوع الخدمة اإلدارة العامة
 91749 جوازات سفر اتاإلدارة العامة للجواز 

 اإلدارة العامة للمنظمات غير الحكومية
 49 تسجيل جمعية محلية
 823 حسن سيرة وسلوك

 446 اعتماد مجلس إدارة مقدم للبنك

 اإلدارة العامة لألحوال المدنية

 160250 تبليغ والدة برقم
 13959 دخال بيانات مواطنينإ

 4757 تعديل بيانات مواطنين
 1580 طباعة شهادات ميالد
 490 طباعة شهادات وفاة

 3040 طباعة هويات
 1400 تسجيل مواليد داخل ألهل غزة

 م.30/09/2016( فرد لغاية تاريخ 33604) المعتمدين في المحافظات الجنوبيةفي حين بلغ عدد الموظفين العسكريين 

 وزارة المالية والتخطيط 5.2

 .2016-2014نفقات وزارة المالية والتخطيط في قطاع غزة لألعوام (: 32جدول )
 قيمة اإلنفاق )شيكل( البند الرقم
 3,556,636,095 رواتب موظفي الخدمة المدنية 1
 3,939,476,813 رواتب الموظفين العسكريين 2
 1,860,000,000 هرباءالمياه والك 3
 382,465,941 دعم الوقود 4
 600,000,000 مصاريف تطويرية في قطاع المياه والطاقة والموارد الطبيعية 5
 90,000,000 مشاريع البنية التحتية 6

 10,428,578,849 المجموع
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 5.3
 ، بما يلي:31/10/2016 – 02/06/2014ء في قطاع غزة خالل الفترة إنجازات الجهاز المركزي لإلحصاتمثلت أبرز 

 والنشر: المخرجات اإلحصائيةالمشاريع و 
)المسـوح المنفـذة يـتم تنفيـذها فـي كـل مـن الضـفة  ( مسح ميـداني فـي المجـاالت االجتماعيـة واالقتصـادية والجغرافيـة48تنفيذ ) .1

 إلدارية.، إضافًة لجمع بيانات السجالت االغربية وقطاع غزة(
)تشـمل نتـائج كـل مـن الضـفة الغربيـة  لإلعالن عن األنشطة اإلحصائية ونتائج المسوح المنفـذةالمخرجات اإلحصائية إصدار  .2

 :وقطاع غزة(، وذلك على النحو اآلتي
 (60.تقرير إحصائي ) 
 (89.بيان صحفي ) 
 (36.ملف بيانات مؤهلة لالستخدام العام ) 
( طلب بيانات سواء كانت طلبات بيانات الكترونية، أو من 2497، تم إنجاز )الجمهور طلباتل فير البيانات اإلحصائيةتو  .3

 .خالل الزيارات الشخصية لمختلف الجهات في المواضيع اإلحصائية

 المشاريع الحالية وتطوير العمل:
في التعداد العام  استكمال تجهيز جميع النماذج واألدلة المستخدمة: 2017التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  .1

 2017من أدلة تدريب وترميز واستمارات استرشادية، تنفيذ مشروع التجربة القبلية لفحص استمارات التعداد العام  2017
( وتجهيز تقرير التجربة والخروج بتوصيات للتنفيذ، جاري العمل على 05/07/2016وحتى  24/05/2016خالل الفترة )

(، حيث تم 1/02/2017وحتى  15/10/2016باستخدام األجهزة الحديثة خالل الفترة ) تنفيذ مشروع التعداد التجريبي
تدريب طواقم العمل الميداني وتنفيذ عمليات الحزم وجاري العمل على حصر مناطق العد، العمل على مشروع تحديث 

 .2017الخرائط وتجهيز مناطق عد للتعداد العام 
تم على قطاع غزة والظروف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني:  2014تنفيذ مسح أثر الحرب اإلسرائيلية  .2

على قطاع غزة في ورشة خاصة في قطاع غزة، كما  2014اإلعالن عن النتائج األولية لمؤشرات أثر الحرب اإلسرائيلية 
بيانات لالستخدام العام، وتم تم اإلعالن عن نتائج المسح بما فيه مؤشرات األمن الغذائي في الضفة الغربية، وتم تأهيل ال

 إصدار تقرير النتائج الرئيسية.
سجل األعمال: االجتماع مع ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والبلديات في قطاع غزة واطالع الشركاء بنظام تسجيل  .3

اء سجل المنشآت وآليات العمل وخطوات ومتطلبات بناء وتسجيل المنشآت في الضفة الغربية تمهيدًا لنقل تجربة بن
مكانية تطبيقها في قطاع غزة في حال نجاحها في الضفة الغربية  .األعمال في الضفة الغربية وا 

( واألجهـزة Hand Held Devicesاستخدام التقنيات الحديثة في مجال جمع البيانـات مـن خـالل اسـتخدام األجهـزة الكفيـة ) .4
ــة ) طــوير جودتهــا، وقــد بلــغ عــدد المســوح التــي باتــت تجمــع ( وذلــك بهــدف تقليــل تكلفــة معالجــة البيانــات وتTabletاللوحي

 ( مسوح.4بياناتها باستخدام التقنيات الحديثة في قطاع غزة )
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تحديث المؤشرات اإلحصائية ضمن نظام المراقبة بما يشمل قطاع  نظام المراقبة اإلحصائي وأهداف التنمية المستدامة: .5
 .غزة

ــة  .6 ــة الوطني ــي اســتمرار العمــل والتعــاون مــع اللجن ــربط اآلل الدائمــة لتحــديث وتطــوير ســجل الســكان باالعتمــاد علــى مشــروع ال
المباشـر بـين مصـادر تحـديث الســجل )وزارة الداخليـة، وزارة الصـحة، وديـوان قاضـي القضــاة(، كمـا قامـت اللجنـة باستصــدار 

، ولكـن إجـراءات توحيـد يقضي بتوحيد قاعدة بيانات سجل السكان بين الضفة وغزة 2015قرار من مجلس الوزراء في العام 
 .السجل بين كال الطرفين لم تتم لغاية اآلن بسبب استمرار االنقسام بين شقي وزارة الداخلية في هذا المجال

للمواد الغذائية في قطاع غزة: جاري العمل على هذا المشروع  مسح المنشآت حول تقييم السوق لتجارة التجزئة والجملة .7
(، ويهدف المسح إلى دراسة قدرة سوق غزة على استبدال المساعدات العينية WFPعالمي )بالتعاون مع برنامج الغذاء ال

، حيث CBTsإلى مساعدات إنسانية من مصدر تجاري باستخدام الكوبونات وهي استخدام نظام التحويالت النقدية للتجار 
 يعتمد على قيمة توفر المنتجات في سوق غزة.

 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 2015طاع العدالة سنة تنفيذ مسح توجهات المواطنين حول ق .8
الذي يتم من خالله جمع بيانات مؤسسات قطاع العدالة اعتمادًا على  2016-2014مشروع سيادة القانون لألعوام  .9

 السجالت اإلدارية لهذه المؤسسات.
، في كل من الضفة الغربية 2014السياسية تنفيذ مسح توجهات الطلبة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية حول المشاركة  .10

 وقطاع غزة.
 

 :التدريب وبناء القدرات

مؤتمرات و )دورات تدريبية،  أنشطة تدريبية( 10تعزيز القدرات التدريبية لموظفي الجهاز عن طريق تنفيذ ما مجموعه ) .1
استفاد  ،في الوطن وفي الخارج( داخل الجهاز و ، واجتماعاتزيارات دراسية، وورش عمل تدريبية، وابتعاثو ومنتديات، 

 .في قطاع غزة ( موظفًا من موظفي الجهاز46منها )

عن طريق تنفيذ  في قطاع غزة تعزيز القدرات التدريبية لموظفي الوحدات اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية .2
كما تم تدريب  لثقافة والجامعة اإلسالمية،من وزارة ا ( متدرباً 32لصالح مستخدمي البيانات استفاد منها ) برنامجين تدريبيين

من الطلبة من جامعتين في قطاع غزة )جامعة األزهر  اً ( متدرب17استقبال )طالب جامعات داخل الجهاز عن طريق 
 والجامعة اإلسالمية(.

 

 وزارة العدل 5.4
، تشمل أجهزة حاسوب  UNDPدوالر، ممولة من خالل الــ  139,979تم تقديم دعم لوزارة العدل في قطاع غزة بقيمة 

 وقرطاسية ووقود.
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 الهيئة العامة للشؤون المدنية 5.5
 :الوفاق ةداري خالل حكومبقطاع غزه على الصعيد المالي واإل العامة للشؤون المدنية نجازات الهيئةإ

  شيكل عن الفترة المذكورة على شكل سلف نثريه 146490تحويل. 
 ( أجهزه تخزين 15) ( وطابعات18) سيب( وحوا3) عن الفترة من آلة تصوير يئةلعمل اله ةاالحتياجات اللوجستي ةتوريد كاف

UPS (5ومكاتب موظفين ) (وخزائن12 ) (27( وكراسي انتظار )8) (4مات ورق)( وفرا12) وكرسي موظف. 
 ةخوة بغز والقديمة والتي تم إرسالها من األجهزه واألثاث التالفة ألاتالف إجل إجراء الالزم أل. 
 وتـم ترتيـب  ة،كل تنظيمي جديد خاص بالهيئة وتم فيه ترتيب وضع قطاع غزة عليه وذلك وفق لالحتياجات المطلوبـترتيب هي

ظفين فـي القطـاع علـى هـذا حيـث يتسـنى للهيئـة تسـكين المـو  ،لما هو بالمحافظـات الشـمالية معابر غزة والمديريات فيه مماثالً 
 .صولك حسب األتحصيل حقوق الموظفين هناجل االستمرار بالهيكل أل

  صه باالخوه بالقطاع وبشكل مستمر.ومتابعتها مع ديوان الموظفين العام والخا ةداريالقضايا اإل ةبكافالقيام 

 نجازات الهيئة العامة للشؤون المدنية في معبر بيت حانون )إيرز(:إومن 
 .إنشاء صالة المعبر وتجهيزها بكل المستلزمات لتسهيل آلية العمل 

  حركة السفر لجميع المواطنين ومعالجة كل القضايا واإلشكاليات التي تواجههم.تنظيم وتسهيل 

  دخول آالف المرضى وحاالت الطوارئتنسيق وتسهيل. 

 .تنسيق دخول جميع حاالت الوفيات إلى قطاع غزة 

 سرائيلية.سرى لزيارة أبنائهم في السجون اإلتسهيل سفر أهالي األ 

 ود الدبلوماسية القادمة إلى قطاع غزة.استقبال الشخصيات االعتبارية والوف 

  ًللصالة في المسجد األقصى المبارك. مرافقة حافالت المصلين أسبوعيا 

 .مرافقة حافالت الطالب من خالل الدفعات التي يتم االتفاق عليها في لجان التنسيق 

 جلسات ولقاءات تنسيق حسب  مرافقة لجان الهيئة المختلفة داخل صالة المعبر عند الجانب اإلسرائيلي في حال وجود

 طبيعة عمل اللجان.

 .توفير عدد من السيارات الكهربائية الخاصة بالمالعب المعشبة )التكتك( لتسهيل نقل المرضى وكبار السن 

 .لبات التصاريح المختلفة والردود عليها( ط33ويبين الجدول رقم)
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 .، حسب نوع الطلبد عليهاطلبات التصاريح والردو (: 33جدول )

 مرفوض موافقة عدد الطلبات السنة نوع الطلب

 تصاريح السفارات

2014 340 172 168 

2015 662 559 103 

2016 1117 1502 358 

 تصاريح الخروج من غزة للجسر

2014 842 321 519 

2015 5121 3360 1716 

2016 5816 4489 1327 

 تصاريح المؤتمرات وورشات العمل والدورات التدر يبية

2014 155 18 137 

2015 396 168 228 

2016 714 295 419 

 تصاريح موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية

2014 211 130 81 

2015 740 604 136 

2016 465 289 176 

 طلبات التصاريح والردود عليها، حسب الجهة.(: 34جدول )

 مرفوض موافقة عدد الطلبات السنة

 طلبات تصاريح الصالة في القدس

2014 3812 3402 397 

2015 14136 11322 2814 

2016 10659 7624 3035 

 لى الضفة الغربيةإطلبات تصاريح المسيحيين للسفر 

2014 552 523 29 

2015 1546 1456 90 

2016 990 907 83 

 عدد طلبات تصاريح التجار ورجال األعمال

2014 10738 8042 2674 

2015 30291 24445 5846 

2016 19775 13113 6662 
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 :قطاع غزة أهم إنجازات الهيئة العامة للشؤون المدنية في مشروع إعادة إعمار

  سرائيلية واألمم المتحدة( والتي أطلق ة ما بين الجهات )الفلسطينية، اإلتم التوصل إلى إتفاقية ثالثي 2014في نهاية عام
هي إتفاقية مؤقتة إلعادة إعمار غزة والبدء بالعمل في قطاع البناء بوجود رقابة دولية على مواد ليها خطة سيري و ع

 .البناء األساسية والمواد مزدوجة اإلستخدام  للتأكد من إستخدامها بالكامل ألغراض مدنية
  ًالذي يهدف إلى إصالح ما دمرته الحرب عمار و " في جهود إعادة اإل" قيادياً  منحت الهيئة العامة للشؤون المدنية دورا

من خالل إدخال مواد البناء )حديد واسمنت  الخاصيع إعادة اإلعمار للقطاع العام و بشكل كامل واإلسهام في تسر 
تسهيل كافة اإلجراءات مع الجانب على مشاريع مختلفة في قطاع غزة و لى مواد أخرى مزدوجة اإلستخدام( إباإلضافة 
إلنجاح عملية اإلعمار وفق نظام حاسوبي تتعامل معه كافة األطراف الثالثة والذي اطلق عليه نظام  اإلسرائيلي

GRAMMS.  ول من تشرين لى غزة حتى األإالتي تم إدخالها  كميات مواد البناء األساسية (35رقم ) الجدولويبين
 .2016الثاني لعام 

 األساسية المدخلة إلى قطاع غزة. بناءكميات مواد ال(: 35جدول )

 اجمالي السلع بالطن اجمالي عدد الشاحنات مواد البناء

 1,006,640 25166 األسمنت

 181,744 4912 الحديد

 3,414,520 85363 الحصمة
 

 وزارة الحكم المحلي 5.6
قراض البلديات في قطاع غزة.من خالل صندوق تطويالمشاريع المنفذة البرامج/ (: 36جدول )  ر وا 

 الرقم المشاريع التي تم تنفيذهاالبرامج/  فترة التنفيذ التكلفة 
 1 ( المرحلة األولى / الدورة الثانيةMDPبرنامج تطوير البلديات ) 2015-2014 1,500,000 يورو
 2 دورة األولى( المرحلة الثانية / الMDPبرنامج تطوير البلديات ) 2016-2014 10,617,475 يورو

 -( المرحلة الثانية / الدورة األولى/ التمويل اإلضافيMDPبرنامج تطوير البلديات ) 2016-2014 12,743,898 يورو
 المشروع الطارئ

3 

 4 إعادة تأهيل المناطق المهمشة 2016-2015 900,000 دوالر

 5 انية / الدورة الثانية( المرحلة الثMDPبرنامج تطوير البلديات ) 2017-2016 3,681,645 يورو

 6 مشروع الطاقة البديلة المتجددة 2016-2015 76,250 يورو
 7 مشروع فلم الجمهور لبلديات قطاع غزة 2015-2014 135,000 يورو
 يورو 28,754,268

 المجموع
 دوالر 900,000
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قراض البلديات في قطاع غزة. من التي قيد التنفيذالمشاريع البرامج/ (: 37جدول )  خالل صندوق تطوير وا 
 الرقم قيد التنفيذالمشاريع البرامج/  التكلفة 

 1 ( المرحلة الثانية / الدورة األولىMDPبرنامج تطوير البلديات ) 3,588,852 يورو

 2 المشروع الطارئ -إلضافي( المرحلة الثانية / الدورة األولى/ التمويل اMDPبرنامج تطوير البلديات ) 3,009,149 يورو

 3 إعادة تأهيل المناطق المهمشة 450,000 دوالر

 4 ( المرحلة الثانية / الدورة الثانيةMDPبرنامج تطوير البلديات ) 16,545,043 يورو

 5 انشاء مكب صوفيا في منطقة الفخاري 29,670,000 دوالر
 6 مشروع قلم الجمهور لبلديات قطاع غزة 200,000 يورو
32  يورو 343,044,

 المجموع
 دوالر 30,120,000

 

 ديوان الموظفين العام 5.7
 موظف. 27066عدد الموظفين المدنيين المعتمدين في الدوائر الحكومية في قطاع غزة لغ ب

 


