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عادة لإلنعاش العليا الوزارية اللجنة الخطة هذه بإعداد قامت   تضم فنية لجنة بمساعدة غزة، في اإلعمار وا 
 .الوطنية والمؤسسات الوزارات غالبية

 إعادة على غزة في الفلسطيني الشعب أبناء لمساعدة والتدخالت الموارد دمج على الخطة هذه ستعمل
 المبكر واإلنعاش اإلغاثة بهدف التدخالت لكافة اإلطار التوجيهي ستمثل كما .معيشتهم وسبل حياتهم بناء

عادة  .اإلعمار وا 
 التنفيذي الملخص

 الخسائر كانت .غزة طاعق على متواصال عدوانا 2014 العام من تموز في اإلسرائيلي الجيش شن
 أربعة كل من واحد ُأجبر فيما ،طفل 581 ضمنهم من شخصا   2145 عن يقل ال ما قتل :فادحة البشرية

 حكومة وضعت .كليا   أو جزئيا   تدميرا   منزل ألف 60 تدمير بسبب النزوح على القطاع في فلسطينيين
عادة المبكر لإلنعاش الوطنية الخطة هذه الوطني الوفاق  من للخروج طريق خارطة لتوفير إلعمارا وا 
 القطاع :قطاعات أربعة عبر غزة في األمد طويلة التنمية تحقيق إلى وصوال   الحالية اإلنسانية األزمة

  .الحوكمة وقطاع االقتصادي والقطاع التحتية البنية وقطاع اإلجتماعي
 هذا خلفه الذي الدمار حجم على مبكرة شواهد إجراؤها تم التي األولية السريعة التقييمات قدمت
  .الخطة هذه عليه قامت الذي األساس تشكل وهي، يوما   51 دام الذي االعتداء
 أدى مما شخص 11200 من أكثر أصيب فيما الصراع ذروة في شخص مليون نصف من أكثر نزح
 اآلن يحتاج .نساء تعيلها التي واألسر واأليتام والمعاقين المأوى يجدون ال ومن الفقراء أعداد تفاقم إلى

 الطبية والمنشآت المرافق مجمل من بالمئة 50 أصيبت فيما ،اجتماعي نفسي دعم إلى طفل 000333
 الدعم فانخفض غزة قطاع في األولية الصحية والرعاية الطوارئ أنظمة على الضغط وتزايد ،بالغة بأضرار
 المرحلة إلى األطفال رياض من، تعليمية منشأة 300 حوالي تعرضت ،أخرى جهة من .تقدمه الذي

 لمن طوارئ كمالجئ استخدامها بعد لإلصالح أخرى عديدة منشآت تحتاج فيما ،شديد لدمار الجامعية
 .العدوان أثناء داخليا   نزحوا

 ومرافق وشبكات الصحي والصرف المياه شبكات في كبيرة انقطاعات حدثت فقد تقدم ما على عالوة
 .والالسلكية السلكية االتصاالت ونظام، وروالجس والطرق ،بالطاقة اإلمداد
 والمعدات الممتلكات من كال   أصاب مباشر ضرر غزة في الخاص بالقطاع لحق ،آخر سياق في

 .االقتصادي النشاط وانخفاض اإلغالق بسبب مباشرة غير خسائر إليه تضاف، الخام والمواد والمخزون
 والثروة الزراعية والدفيئات المزروعة األراضي مرتد إذ ،الزراعي بالقطاع النطاق واسع دمار لحق كما

  .األخرى المنتجة واألصول الري وشبكات المياه وآبار الدواجن ومزارع الحيوانية
  .المزروعة اإلجمالية المساحة من بالكامل بالمائة عشر سبعة تدمير إلى وليةاأل التقييمات تشير
 ،للتدمير غزة في الصناعية المنشأت من بالمئة 20 من أكثر تعرض فقد ،االقتصادي القطاع في أما
  .الضرر أو للدمار تجارية مؤسسة آالف4 من أكثر تعرضت كما
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 عن التخلف حاالت تصبح وقد ،كبير بشكل البطالة معدالت ترتفع أن ،تقدم لما وفقا ،المتوقع من
 في أصال   مترددين واكان الذين المستثمرون يصبح أن يرجح كما ،المصرفي القطاع في مشكلة السداد

 .مضى وقت أي من حذرا   أكثر االستثمار
عادة المبكر اإلنعاش خطة تمثل لذلك  الساحق للضرر األولويات ومحددة شاملة استجابة اإلعمار وا 
 .غزة قطاع في والمحافظات القطاعات كافة عبر

 الفلسطينية لحكومةا ستستخدمها دوالر مليون 701 االجتماعي القطاع في الخطة هذه تنفيذ سيتطلب
 توسيع خالل من مؤخرا   الفقر أصابهم الذين لمواطنين أمان شبكة لمد أخرى ووكاالت األونروا مع بالعمل
 .الغذائية غير المواد وتوزيع الغذائية والمساعدات النقدية التحويالت دائرة

  .والمتضررة المدمرة حيةالص التحتية والبنية المعدات تأهيل بإعادة الصحية الخدمات تعزيز كذلك سيتم
 في العاجلة اإلنسانية لالحتياجات االستجابة على واألونروا الحكومة فستركز ،التعليم قطاع في أما
عادة التالميذ أوساط تاحة ،التحتية البنية مرافق تأهيل وا   للطالب اجتماعية وحماية اجتماعي نفسي دعم وا 
 .ممكن وقت أقرب في تعليميةال للحياة والعودة ،والعائالت التدريس وهيئات
عادة الشامل التأهيل إعادة إلى إضافة المؤقتة الخدمات توفير سيحتاج التحتية البنية قطاع في  وا 

 تشكل التي الحرب ومخلفات األنقاض إلزالة األولوية الحكومة ستعطي .دوالر مليار 9,1 إلى اإلعمار
  .األطفال السيما ،المواطنين على داهما   خطرا  
 توليد محطة إنتاج من المتاحة الطاقة كمية لزيادة إضافية إمدادات شراء فسيتم ،الطاقة قطاع في أما
 . غزة كهرباء
 تأهيل إعادة يعقبها البداية في مؤقتة إمدادات خالل من الشرب لمياه الوصول زيادة على العمل سيتم
 النطاق صغيرة تحلية وحدات تطوير أيضا سيتم كما ،والمتضررة المدمرة والمعدات التحتية البنية مرافق
  .الكلور ومادة ومولدات مضخات وتوزيع
 حلول توفير سيتم حيث ،المساكن على التحتية البنية قطاع ضمن النفقات جل يكون أن المقرر من
عادة اإلصالح جهود ذلك بعد ستبدأ فيما ،تضررت أو منازلهم تدمرت لمن سريع بشكل مؤقتة سكنية  وا 

  .اإلعمار
 لجهود الالزمة البناء مواد نقل لضمان األساسية الركائز أحدى وتطويرها الحدودية المعابر فتح ونسيك

عادة اإلنعاش  .اإلعمار وا 
 في العمل فرص وزيادة الخاص القطاع بناء إلعادة دوالر مليار 1.2 إلى حاجة هناك بأن الخطة تقدر

 قطاعي وكذلك ،والتصنيع والصناعة والصيد زراعةال لقطاعات اإلنتاجية القدرة استعادة ذلك في بما ،غزة
 النقد في المتمثل الدعم وتقديم االقتصادي والتحفيز التأهيل إعادة خالل من وذلك ،والخدمات التجارة
 .العمل مقابل
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 تكامل وضمان توحيد على للعمل الفرصة الوطني الوفاق حكومة ستنتهز الحوكمة بقطاع يتعلق فيما
 وتوسيع دعم مسار في قدما   المضي الالزم من وسيكون ،انقساما   تشهد كانت التي الحكومية المؤسسات

 وسيتطلب العدوان جراء المدمرة التحتية البنية إعمار إعادة مع جنب إلى جنبا   ،للحكومة التشغيلية القدرة
 .أمريكي دوالر مليون 183 توفير ذلك

 مليارات 4 بمبلغ القطاعات كل في اإلعمار عادةوا   واإلنعاش اإلغاثة ألعمال اإلجمالية التكلفة تُقدر
 ويعادل 2008 عام عدوان بعد تقديرها تم التي التكلفة أضعاف ثالثة قرابة المبلغ هذا يمثل. أمريكي دوالر
 . مجتمعتين وغزة الغربية للضفة المحلي الناتج إجمالي من بالمئة 35
عادة لإلغاثة المباشر التمويل جانب إلى  المتعلق الحالية للموازنة الدعم استمرار كونسي اإلعمار وا 
 حاجة هناك وبالتالي الحكومة برامج على للحفاظ حيويا   عنصرا   4390-4392 من الفترة في غزة بقطاع
 . أمريكي دوالر مليار 4,5 حدود في لدعم
نما،   2014 لعام الميزانية دعم استكمال على فقط ليس المانحين الحكومة تحث ،لذا  على أيضا وا 

 إعادة عملية إنجاز بمكان الصعوبة من سيكون إذ ،4390-4392 لألعوام الميزانية دعم في المساهمة
 .الدعم هذا دون اإلعمار
 الحكومة رؤية أن إال المتوسط إلى القصير المدى على التكلفة باهظة ستكون غزة بناء إعادة أن رغم
 ،الفلسطيني االقتصاد لبقية ومكمال   محركا   غزة حلتصب ،الذاتي واالكتفاء االستدامة على تقوم غزة حول

 .العالم أنحاء باقي على ومنفتحا ،فلسطين دولة ضمن الغربية الضفة مع مرتبطا   غزة قطاع فيها وليكون
 

 اإلعمار وإعادة اإلنعاش تكاليف
 )مليون دولر أمريكي(

  اإلناا اإلزاثة نطاق تدخالت اإلناا  األضرار القطا  الفراي القطا 
 المبكر

عاادة 
 اإلجمالي اإلامار

ي
ع
ما
جت
ال
ا

 

 الحماية
 اإلجتماعية

 األسر تعرض زيادة
 ألف 30 يحتاج :للمعاناة
 حماية إلى إضافي منزل

 اجتماعية

 للمواطنين شامل دعم
 للفقر تعرضوا الذين

 توسيع ذلك ويشمل مؤخرا ،
 التحويالت برامج تغطية
 النقدية

431 8 81 398 

 والدعم الصحة
 سيالنف

 اإلجتماعي

 9 ل وجزئية كلية أضرار
 عيادة 28 و مستشفيات

 إسعاف؛ سيارة 25 و
 بحاجة طفل ألف 373
جتماعي نفسي دعم إلى  وا 

 للنازحين الصحية الرعاية
 مخزون تجديد داخليا ؛
 والمستلزمات العقاقير
 تأهيل إعادة الطبية؛
 واألجهزة؛ التحتية البنية
 النفسي الدعم تقديم

 جاهزيةال اإلجتماعي؛

92 951 25 498 
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 األزمات لمواجهة

 التربية
 والتعليم
 العالي

 148 دمرت أو تضررت
 جامعات 8 و مدرسة
 أطفال؛ ورياض

 مدرسة113 استخدمت
 كمأوى

 التحتية البنية تأهيل إعادة
 المدمرة والمعدات

 دعم تقديم والمتضررة؛
 استعداد اجتماعي؛ نفسي

 األزمات لمواجهة

9 25 55 949 

 معالمجت
 المدني

 والمنظمات
 المجتمعية
 والمؤسسات

 الدينية

 222 تضررت أو دمرت
 حكومية غير مؤسسة
 296 تضرر أو ودمر
 كنائس 3و مسجد

 التحتية البنية تأهيل إعادة
 غير للمؤسسات المتضررة
 22 دعم الحكومية
 اجتماعية حماية مؤسسة

 تضررت )حكومية غير(
 جزئيا  

1 2 29 25 

 519 429 495 425 الفرعي المجموع

ية
بن
ال

 
ية
حت
لت
ا

 
ئة
بي
وال

 

 األنقاض إزالة
 ومخلفات
 القابلة الحرب
 لإلنفجار

 من طن مليون 9,2
 مؤكد غير األنقاض؛ عدد

 مخلفات الحرب من
 لإلنفجار القابلة

 والمتفجرات األنقاض إزالة
 32 92 41 1 الحرب مخلفات من

 الطاقة

 كهرباء محطة تدمير
 الشبكة في أضرار غزة؛
 لشمال الفرعية محطةوال
 للنقل التحتية والبنية غزة

 الطاقة

 مؤقت بديل مصدر توفير
 إعادة الكهرباء؛ لتوريد
 األضرار تأهيل

1 34 953 985 

 المياه
 والصرف
 الصحي
 والنظافة
 الصحية

 و مياه بئر 26 تضرر
 مياه نقل صهريج 16
 46.8 تدمير عامة؛

 و المياه شبكات من كم
 شبكات من كم 17.5

 العادمة ياهالم

 مؤقتة؛ مياه إمدادات
 التحتية البنية تأهيل إعادة

 المدمرة والمعدات
 المياه لشبكات والمتضررة

زالة العادمة والمياه  وا 
عادة الصلبة النفايات  وا 
 النفايات مكبات تأهيل

21 81 991 431 

 السكن
 والمأوى

 10 لحوالي تام إتالف
 أضرار سكنية وحدة آالف
 الفآ 10 لحوالي شديدة
 وأضرار سكنية، وحدة
 ألف 40 لحوالي جزئية
 سكنية وحدة

 إعادة مؤقتة؛ سكنية حلول
 التي المساكن تأهيل
 كامل بشكل دمرت
عادة  إصالح إعمارها؛ وا 

 المتضررة المساكن

931 923 191 9984 

 المباني
 الحكومية
 التحتية والبنية
 األخرى العامة

 مدمرة عامة مبان   931
 أضرار حديثا ؛ لحوق

 األونروا والبنية بمنشآت

 إعادة مؤقتة، مكاتب
 العامة، المباني إعمار
 الكهرباء أعمدة إصالح

1 59 15 921 
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 األخرى والتركيبات العامة التحتية
 المعابر
 الحدودية

 الحدودية المعابر تضرر
 حالتها تدهور أو

 المعابر تأهيل إعادة
 55 51 5 1 الحدودية

 51 51 1 1 لطرقا إصالحات الطرق تضرر الطرق
 9 1 9 1 البيئية األضرار تقييم البيئي الضرر تقييم يتم لم البيئة

 9199 9291 334 911 الفرعي المجموع

ي
اد
ص
قت
ال
ا

 

 الزراعة

 األصول في أضرار
 للزراعة التحتية والبنية
 خسائر األسماك؛ وصيد

 اإلنتاج في

 األصول تأهيل عادةإ
 المتضررة، التحتية والبنية
 اإلنتاج ةاستعاد

1 912 455 259 

 الصناعة
 والتصنيع

 صناعية مؤسسة 7
 693 بالكامل، متضررة
 جزئيا   متضررة مؤسسة

عادة إصالحات برنامج  وا 
 الصناعي؛ للقطاع تأهيل
 االقتصاد تحفيز

1 55 482 351 

 التجارة
 والخدمات

 تجارية مؤسسة 9422
 2928 بالكامل، متضررة
 جزئيا   متضررة مؤسسة

 لتعويض تأهيلال إعادة
 وغير المباشرة الخسائر
 المباشرة

1 931 55 415 

 التشغيل
 البطالة في حادة زيادة
 والفقر

 العمل لقاء النقد مشروع
 عمل فرص وخلق

 مستدامة
1 14 5 11 

 تشجيع
 االستثمار

 واالستعداد القدرة انخفاض
 قبل من لالستثمار
 الخاص القطاع

 المدى على التمويل
 لشركات والبعيد القصير
 وبناء الخاص، القطاع
 القدرات

1 41 931 951 

 9435 552 289 1 الفرعي المجموع
مة
وك
ح
ال

 
 القدرة

 التشغيلية
 لمؤسسات
 الحكم

 المركزي

 غزة، في للعاملين بدالت التشغيلية القدرات ضعف
 993 1 993 1 الدمج إلعادة دعم

 القدرات
 التشغيلية
 لمؤسسات
 المحلي الحكم

 موظفي رواتب دعم تشغيليةال القدرات ضعف
 39 1 39 1 البلديات

 القانون سيادة
 وحقوق
 اإلنسان

 لخدمات الحاجة زيادة
 القانون وحماية

 القانونية المساعدة دعم
 حقوق ورصد والتحكيم،
 للقانون واالمتثال اإلنسان
 الدولي اإلنساني

1 9 1 5 

 التنفيذ
 والتنسيق

 ضعف واسع؛ دمار
 التشغيلية القدرات

 إستراتيجي؛ حيزي يطتخط
 التنسيق قدرات رفع

 إعادة في والمراقبة والتنفيذ
1 94 41 34 
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 واإلنعاش اإلعمار
 983 41 955 1 الفرعي المجموع

 292 9982 4234 2131 

 عزاثة 
اناا  
 مبكر

عاادة 
 عامار

 المجمو 

 

 األول القسم
 العام السياق

 :الخسائر إحصاء 9.9
 11200 من أكثر جرح فيما حتفهم، شخصا 2145 لقي يوما ، 51 استمر الذي األخير العدوان
 أو أبويه أحد طفال 1500 وفقد أكثر، أو أفرادها من ثالثة األقل على فلسطينية أسرة142 وفقدت شخص
 طفال   581 لقي إذ مضى، وقت أي   من أكثر للمعاناة األطفال من أكبر عدد تعرض ذلك، إلى. كليهما
 .مستديمة عاهات منهم للعديد ستكون آخرين 3436 على يزيد ما رحجُ  فيما حتفهم، األقل على
 من أكثر تضرر أو وُدمر النزوح، على غزة في فلسطينيين أربعة كل من واحد ُأجبر ذلك، غضون في

 محطة ذلك في بما جدا ، كبير بشكل العامة والمرافق التحتية البنية مرافق تضررت كما منزال،  61800
 االتصاالت وشبكات والكهرباء الصحي والصرف بالمياه الخاصة ومرافقه غزة، في الوحيدة الكهرباء
 .والنقل

 مسبوق غير عدد تدمير بعد تقريبا   بالكامل المحلي االقتصاد إنهار والقتل، الدمار هذا لكل ونتيجة
لحاق الخاص القطاع ومنشآت ألصول  وأثناء. األسماك صيد ومرافق الزراعية باألراضي أضرار وا 

 المواد أسعار الرتفاع نظرا   السكان من المئة في 71 إلى يصل ما لدى الغذائي األمن إنعدم لعدوان،ا
 .المئة في 179 الى المئة في 40 بين ما حادا   ارتفاعا   األساسية الغذائية
 غير غزة في الفلسطينيين معظم يزال ما العدوان، من أسابيع سبعة وبعد أنه القول يمكن النتيجة، في

 من يكون للرزق مصدر أو عمل فرصة على الحصول ويكاد األساسية، باحتياجاتهم الوفاء على درينقا
 .المستحيلة األمور

 :األولويات أجندة: الوطني الوفاق حكومة  1.2

 :والقانونية المؤسسية ألجندة1 9.4.9

 السياسي، االنقسام من سنوات سبع فبعد المعقدة، الداخلية القضايا من العديد الجديدة الحكومة يواجه
 الغربية والضفة غزة قطاع بين والقوانين العامة الخدمات وتطوير الحكومية المؤسسات عمل توحيد أصبح
ن تاريخية فرصة   .ملموس واقع إلى تتحول كي الوقت بعض تتطلب كانت وا 
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 اتفاق تنفيذ لخال من الدولة مؤسسات وتقوية السياسية المنظومة توحيد إعادة هو للحكومة العام الهدف
 .فعال بشكل الغربية والضفة غزة قطاع تحكم قوية فلسطينية حكومة وجود ضمان بهدف المصالحة
 :والمالية االقتصادية األجندة 9.4.4
 تدمير إلى المتكررة العسكرية اإلعتداءات أدت حيث وقتامة، تعقيدا أكثر غزة في اإلقتصادي المشهد

لى وتكرارا   مرارا   االقتصادية التحتية البنية  .االقتصادي النشاط شل وا 
 في بالمئة 16 مقابل بالمئة، 45 البطالة نسبة فتبلغ غزة قطاع في االقتصادية للمؤشرات بالنسبة أما
 .غزة شباب أوساط في بالمئة 70 إلى النسبة هذه وترتفع الغربية، الضفة

 الضفة في مستواها ضعف أي بالمئة، 38 األخير العدوان قبل كانت الفقر نسبة أن الذكر يجدر 
 للعدوان نتيجة الفقر براثن في سقطت قد أخرى أسرة ألف 30 تكون أن المقدر ومن تقريبا ، الغربية
 .األخير
 الحاضر، الوقت في جدا محدود القضايا هذه معالجة في الحكومة لدى المناورة هامش أن الواضح من
 المانحين دعم على معتمدة الحكومة تزال ال العامة، يةالمال إدارة في والتحسينات اإلصالحات من فبالرغم
 .التنموية المشاريع وتمويل الموازنة عجز لمواجهة
 :االقتصادية والتنمية التكامل :غزة لقطاع بالنسبة الحكومة رؤية 9.3

 يتهتنم تعتبر وعليه المتوسط، األبيض البحر إلى وبوابتها الفلسطينية الدولة من يتجزأ ال جزء غزة قطاع
 .الدولتين أساس على القائم وللحل والنماء العيش على الفلسطينية الدولة لقدرة ضروريا أمرا  
 غزة استقرار ضمان أسس أحد غزة إعمار إعادة في الوطني الوفاق حكومة نجاح أن في شك ال 

 .والمنطقة وفلسطين
 فلسطين بدولة مرتبطة تصاديا ،واق واجتماعيا   سياسيا   شاملة رؤية هي غزة قطاع حول الحكومة رؤية إن

  .العالم بقية على الدولة خالل من ومنفتحة
 وآمنة موثوقة حركة والدولي المحلي الصعيدين على واألشخاص البضائع حركة أن الرؤية هذه تفترض

 .وفاعل حيوي خاص قطاع ووجود السياحة قطاع تنشيط على تعمل مفتوحة معابر عبر
 

 :المستقبل أجل من التنمية
 اإلعمار إعادة بعد ما

 المدى الى التنموية لالحتياجات المطلوب الستثمار يقدر .البداية مجرد هي اإلامار عاادة
  .فيها أساسي دور الخاص للقطا  سيكون األطل، الى أمريكي دولر مليارات بسبع البايد

 :يلي ما الرئيسة التحتية البنية مشاريع وتشمل
 زةز شاطىء الى الغاز حقل تطوير 
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 الدولي ززة مطار 
 التجاري الميناء 
 واسع نطاق الى المياه لتحلية محطة 
 والجنوب الشمال بين للمياه ناطل خط 
 الصحي الصرف مياه ماالجة ومحطات 

 ذلك في بما التحتية، البنية في كبيرة استثمارات على بحاجة الخطة فإن ذلك، على باإلضافة
 حاليا   يوجد ل بأنه الما   .اثنين ومستشفيين رسةمد 270 من وأكثر سكنية، وحدة ألف 75 بناء

 .ززة ططا  في التنمية لتحقيق جدا   ضرورية لكنها المشاريع، تلك لتنفيذ تكفي ميزانية
 
 األامال ألنشطة أبوابها عامارها الُمااد ززة تفتح سوف سنوات، خمس وخالل الرؤية، هذه ظل في

 اشر وباد .الدولية والسياحة الستثمارات وتجذب ربيةالغ الضفة اطتصاد مع تاما   تكامال   وتتكامل
 الطتصاد الى مؤثر بشكل يساهم للتصدير، موّجه النمو، سريع طوي اطتصاد لغزة يصبح سوف سنوات،
 .الفلسطيني الوطني
 :اإلقتصادي اإلنعاش في أساسي دور :الخاص القطاع 9.2
عادة اشاإلنع جهود في أساسيا دورا الفلسطينية الشركات ستلعب  القطاع أن اعتبار على اإلعمار وا 
 التي البيئة الخاص للقطاع الحكومة ستوفر حيث ادي،االقتص للنشاط فاعل محرك هو الفلسطيني الخاص
 بكفاءة. أعماله يؤدي أن من تمكنه

 البنية تطوير في والخاص العام القطاعين بين شراكات خالل من فعاليته زيادة على الحكومة وستعمل
  .يةالتحت
 البضائع حركة حرية على المفروضة والقيود الحصار رفع ضمان دون الهدف هذا تحقيق يمكن ال

 غزة قطاع وبين جهة، من غزة وقطاع الغربية الضفة بين عادية تجارية بحركة سيسمح مما واألشخاص،
 .ثانية جهة من العالمية واألسواق المجاورة والبلدان
 

 الثاني القسم
 اإلعمار وإعادة لإلنعاش التخطيط

 :الخطة إعداد 4.9 
 أجراها التي لها االستجابة وخطط لالحتياجات األولية التقييم عمليات على أيضا   الخطة هذه تستند
 .المتحدة األمم ووكاالت الدولي البنك
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 :التوجيهية المبادئ 4.4

 من واالستفادة فعاليتها تعظيم إلى تهدف التي المبادئ من مجموعة من توجيهاتها الخطة تستمد
عادة لإلنعاش السابقة والتنفيذ التخطيط عمليات  :اإلعمار وا 

 .للتنمية الوطنية الفلسطينية بالخطة )في ططا  ززة( اإلناا  خطط ربط •
 الخطة ووضع قيادة على الوطني الوفاق حكومة تعمل :النطاق واساة مشاركة مع الحكومة طيادة •

 .والدوليين المحليين لشركاءا مع بالتعاون عليها والرقابة وتنفيذها
 االقتصاد لتنمية أولوية منح تم وقد :الخاص والقطا  الطتصاد تنشيط في الخطة من الستفادة •

 إضافية عمل فرص إيجاد إلى الخطة تهدف كما .الخاص القطاع دور تفعيل خالل من المحلي
عادة إلنعاشا تنفيذ جهود في الفلسطينية للشركات أساسي دور وتأمين ودائمة مؤقتة  .اإلعمار وا 

 .التنفيذ في والكفاءة للمساءلة األولوية عاطاء •
 :وخاصة مااناة األشد السكانية الشرائح الى التركيز •

  .عجزهم أو الذكور األقارب وفاة بسبب النساء تعولها التي األسر من الكثير هناك :النساء •
 بالمئة 23 من أكثر) العدوان ضحايا األطفال من بها القبول يمكن ال أعداد هناك :األطفال •

 فقد وقد ،)اإلصابات عدد إجمالي من بالمئة00 ) والمصابين )الضحايا عدد إجمالي من
 النفسي، الدعم إلى اآلالف مئات يحتاج فيما كليهما، أو الوالدين أحد طفل ألف من أكثر
 مخلفات عن الناجمة واألخطار واالستغالل المتزايد العنف ألخطار أيضا   معرضون وهم

 .الحرب
 بنحو يقدر عدد غزة قطاع في مؤخرا   تعرض لقد :الخاصة الحتياجات ذوو األشخاص •

 المساعدات مثل الملحة التحديات من الكثير هؤالء ويواجه .مختلفة إلعاقات شخص ألف
 .والخدمات واألدوية الخاصة

 وعقلية، دنيةب مخاطر من بالفعل غزة في السن كبار السكان من العديد يعاني :المسنين •
 .محدودة صحية خدمات على ويعتمدون

 من وبخاصة للمعاناة، حديثا   معرضون سكان داخليا   النازحون :داخليا   نازحون أشخاص •
 .داخلي نازح آالف 110 هناك يزال ال .منازلهم دمرت عندما ممتلكاتهم جميع فقدوا

 :الخطة تغطية 4.3

 لذلك ونتيجة غزة، في األجل طويلة التنمية إلى غاثةاإل جهود من االنتقال بهدف الخطة هذه وضع تم
عادة واإلنعاش لإلغاثة الحرجة االحتياجات بين ما تجمع فهي  طويلة لتنمية األساس تضع لكي اإلعمار وا 

 .األجل
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 :اإلغاثة 4.3.9

  6 الشهر - فوري :الزمني اإلطار
 :المبكر اإلنعاش 4.3.4

 94الشهر  – 9اإلطار الزمني: الشهر 
 وتجهيز المعيشية األوضاع على االستقرار إضفاء إلى تهدف متعددة أبعاد ذات عملية المبكر عاشاإلن
 .األجل طويلة والتنمية اإلعمار إعادة عليها ترتكز سوف التي األسس
 والتعليم الصحة) الخدمات تقديم استعادة إلى المبكر باإلنعاش المتعلقة اإلجراءات هذه تهدف سوف
زالة)واالتصاالت والكهرباء والمياه عيةاالجتما والبرامج  في والبدء الحرب، مخلفات من المتفجرات ،وا 
 النازحين األشخاص عودة ودعم ،)واألمن بالسالمة تتسم منازل ضمان) والمأوى العيش سبل استعادة
 .داخليا  

 :اإلعمار إعادة4.3.3

 القطااات، جميع في اإلامار إلاادة رئيسيا   جهدا   األوليين الستجابة مرحلتي باد الخطة تشمل
  . "الاتيادية"  حالتها على ززة عاادة أجل من وذلك

 المبكر اإلنعاش مرحلة إلى االنتقال مبادرة

 .الفور على تبدأ أن يجب المبكر اإلنعاش مرحلة أن الحكومة ترى
 األولى لةالمرح من كجزء المبكر اإلنعاش إلى تهدف خطوات تنفيذ في قدما   الحكومة تمضي ولذلك،

عادة المبكر اإلنعاش لخطة  :إلى اإلجراءات هذه وتهدف غزة، في اإلعمار وا 
 غزة؛ في األساسية الخدمات توفير زيادة .9
 ممكن؛ وقت أقرب في لمنازلهم العودة على داخليا   النازحين ومساعدة مؤقتة سكنية حلول توفير .4
 اإلنعاش جهود في لمشاركةا من الخاص القطاع وتمكين المالية الضغوط وطأة من التخفيف .0

عادة  .اإلعمار وا 
 .المبكر اإلناا  مرحلة على اإلنسانية األزمة حالة من لالنتقال جسر بمثابة اإلجراءات هذه تاتبر
 اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج واألونروا الحكومة بدأته الذي المأوى توفير في المساعدة برنامج وكان
 تعمل الحكومة كانت الوثيقة هذه كتابة وقت وفي اإلنعاش، مرحلة إلى تقالاالن مبادرة في األول اإلجراء

 اتخاذها سيتم التي األولوية ذات الخطوات تحديد اجل من الخاص والقطاع االجتماعية الشؤون وزارة مع
 .القادمة األسابيع في
 

 :التنفيذ متطلبات 4.2

نجاز الخطة نجاح يعتمد  فهناك السابقة، التجارب على وبناء   ذلك، عوم عديدة، عوامل على أهدافها وا 
 :الخطة نجاح تحدد أن شأنها من رئيسية عوامل ثالثة
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 واألشخاص؛ السلع تنقل وقدرة الحركة تقييد عدم •
 ؛ الالزمة المالية الموارد توافر •
 جميع كفاءة لضمان الشركاء مع والتنسيق الفلسطينية، الحكومة قبل من الفعالة والقيادة القوية اإلدارة •

حداثهما والعمليات الجهود  .ممكن وقت أقصر في األثر ألعظم وا 
 

 :للحركة جديد ترتيب 4.2.9

عادة لالنتعاش جوهريان أمران والتنقل الحركة حرية  ال المنطلق، هذا من ،االقتصادي والنمو اإلعمار وا 
 غزة قطاع من واألفراد لعالس بحركة للسماح بفعالية وتشغيلها المعابر فتح من بد وال الحصار، رفع من بد

ليه  .وا 
ضافة  كال لها التصدي الواجب القضايا تشمل وعبرها، الغربية الضفة داخل الحركة حرية ضمان إلى وا 

زالة غزة، وقطاع الغربية الضفة بين والحركة الوصول على والقدرة إسرائيل، مع غزة معابر من  القيود وا 
 اإلقليمية، والمياه غزة في األخضر الخط من القريبة األراضي إلى الوصول إمكانية على المفروضة
 .غزة في والمطار التجاري البحري والميناء رفح، في المصري الفلسطيني الثنائي والمعبر

 عذ المطلوبة، والبضائع البناء مواد لجميع السريع الدخول الخطة هذه تتطلب تقدم، لما ونتيجة
 الالزمة اإلامار عاادة جهود أمام اقبة كونه حاليا ، به مولالما والرطابة التصاريح نظام عزالة يتوجب
 ززة في الطتصاد وتفايل نمو أمام أساسية اقبة كونه ان فضال األساسية، الخدمات توفير لضمان
 .الامل فرص وتوفير

 

 :سريعا   ُتصرف كافية تمويلية موارد 4.2.4

 الحرج المالي وضعها أن إال المالية، هابموارد للمشاركة سعيها على الحكومة تأكيد من الرغم وعلى
 الدعم لتوفير والدوليين واإلقليميين المحليين الشركاء إلى التوجه سوى خيار من أمامها ليس أنه يعني
عادة اإلنعاش جهود استكمال أجل من وذلك الضروري، المالي  .التأهيل وا 
 

 :للحكومة الفعال والتنسيق القيادة 4.2.3

 الثغرات على والوقوف االزدواجية لتجنب العالقة ذات األطراف جميع جهود قتنسي الحكومة ستقود
 .المتاحة الموارد استخدام وتحسين
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 الثالث القسم
 غزة في واالحتياجات لألضرار السريع التقييم

 

 :االجتماعي القطاع 3.1

 الذي األمر،  رةكبي بصورة االجتماعي والضعف الغذائي األمن وانعدام الفقر تصاعد إلى العدوان أدى
 .االجتماعية المساعدة منظومة على الواقعة الضغوط من زاد
 

 :االجتماعي األمان وشبكات االجتماعية الحماية 3.9.9

 :الادوان أثر
 من مزيد إلى بأخرى والدفع الفقر مستوى تحت جديدة أسر وسقوط الغذاء ألسعار الجنوني االرتفاع

 وأواني والوقود الطهي غاز في الحاصل والنقص الصيد/الزراعة قطاع في والدمار .االقتصادي التشرذم
 .المياه إلى الوصول سبل وتقييد الطعام
 وتعرض كليهما، أو الوالدين أحد طفل 1500 وفقد دخلها، مصادر األسر من اآلالف فقدت ذلك، إلى
 .الدائمة لإلعاقة األخيرة األحداث في أصيبوا الذين من شخص 1000 من أكثر

 من التعافي أمد يطيل أن شأنه من وهذا كبير، بشكل االجتماعية النفسية الصدمات نتشرتا كذلك
 .الجميع على الخسائر

 :االجتماعية النفسية الصحة 3.9.4

 النفسية اآلثار فإن غزة، سكان أعمار في النسبي والصغر المصابين األطفال عدد الرتفاع ونظرا  
 كبيرة مسؤولية الصحي النظام تحم ل السابقة، االعتداءات عن ضال  ف االعتداء، لهذا التراكمية والبدنية
  .األجل وطويلة
 يبلغ بما ومتخصصة مباشرة نفسية استشارات إلى يحتاجون الذين األطفال عدد المتحدة األمم تقدر كما
 .النفسية المساعدة أشكال من ما شكل إلى الطالب جميع يحتاج بينما طفل، ألف 373

 :مالتعلي 3.9.3

 .والعالي والخاص المدرسي قبل التعليم مرافق في كبيرة أيضا   األضرار كانت
 التكدس من مزيد إلى يؤدي أن شأنه ومن األمد، طويل الطالب على األضرار هذه كل أثر سيكون

لى  . المتحدة واألمم للحكومة التابعة المدارس من كل لطالب الدراسية الجداول في محتمل انتظام عدم وا 
 واألدوات الموحد المدرسي الزي توافر لضمان الدعم إلى منازلهم فقدوا الذين الطالب أسر وتحتاج كما

 .المتأثرين للطالب اجتماعي نفسي دعم تقديم أيضا   الضروري ومن ألطفالهم، المكتبية
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 :الدينية والمؤسسات المجتمعية والمنظمات المدني المجتمع 3.9.2

 .الخيرية واألعمال االجتماعية للحماية منظمة 222 تضرر أظهرت يةاالجتماع الشؤون وزارة تقارير
  .تاريخية أهمية ذات مباني ذلك في بما جسيمة، ألضرار العبادة دور تعرضت أخرى، جهة من

 :التحتية البنية قطاع 3.4

 للعيش يصلح ال مكانا   غزة جعلي ما االنهيار، وشك على والطاقة الصحي والصرف المياه قطاعات
 . 2020 عام بحلول

 :لالنفجار القابلة الحرب ومخلفات األنقاض إزالة 3.4.9
 القصف شهدت التي المناطق في وبخاصة األنقاض، من طن مليون 4,2 من أكثر اليوم غزة في

 .ورفح وخزاعة والشجاعية الهيا وبيت حانون بيت مثل األعنف
 :الطاقة 3.4.4

 .الكهرباء على الطلب من بالمئة 30 من أكثر حاليا   ُيلبى ال
 :الصحي صرفوال الشرب مياه 3.4.3 

 :الادوان طبيل
جماال ، .العدوان قبيل حادة أزمة من مقربة على العادمة والمياه المياه قطاعي من كل كان  %93 فإن وا 
 .اآلن للشرب صالحة غزة في المياه من فقط
 :الادوان أثر 

 450 عن يقل ال ما وتركت والنظافة الصحي والصرف المياه اعاتقط على بشدة االعتداءات أثرت
 المياه أنابيب مباشر بشكل اسُتهدفت فقد العامة، الصحة على شديدة لمخاطر عرضة   شخص ألف

 العادمة المياه معالجة ومحطات الصحي الصرف وأنابيب المنازل وتوصيالت المياه وخزانات الرئيسية
 .جمة أضرار بها وألحقت الصحي الصرف مياه ضخ ومحطات

 خان في وبخاصة متضررة، الصحي والصرف المياه شبكات من  %في 30 و 20  بين ما تزال ال 
 .البلح ودير حانون وبيت غزة في وبخاصة اآلبار، من  12% تدمير تم كما يونس،

 يونس وخان غزة شمال سكان لدى وخاصة شديدة، بصورة محصورا   صار أو المياه إمداد اآلن انقطع
 .بذلك تأثرا   األكثر الشريحة يمثلون الذين
 العائالت حصول محدودية من زاد مما والمعبأة، المحالة المياه تكاليف ارتفعت ذلك، غضون في

 شركات على بالفعل يعتمدون كانوا الذين السكان على مالية ضغوطا   وفرض المياه على للمعاناة المعرضة
 .نالعدوا قبل الخاص القطاع من مياه
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 :والسكن المأوى  3.4.2

 :الادوان طبيل
 السكان لتعداد نتيجة وذلك سكنية وحدة 75000 على يزيد المساكن في نقصا   فعليا   تواجه غزة كانت
 .بينهم الكبيرة الشباب ونسبة النمو سريع
 :الادوان أثر

 سكنية وحدة 60000 حوالي على أثر مما الضغوط، زيادة في آب /تموز في األخير العدوان تسبب
 أو كلي بشكل سكنية وحدة ألف 20 من يقرب ما ُدمر حيث ،)غزة في المساكن رصيد من بالمئة 18 أو)

 260 على أثر مما جزئية، ضرارأ إلى أخرى سكنية وحدة ألف 40 تعرضت فيما بالغا ، ضررا   تضررت
 .آخرين شخص ألف

 المحافظة حسب والمتضررة المهدمة السكنية الوحدات
 ضرر جزئي ضرر كبير تدمير كامل نوع الضرر

 الوحدات مجموع
 السكنية

 الوصف

 تدمير ا مدمرة منازل
يمكن  ال كامال

 وهي إصالحها،
هدم  إلى بحاجة
عادة  .بناء وا 

 في جسيمة أضرار
 وال المنزل، من أجزاء
المنازل  هذه تصلح
 إعادة يتم حتى للسكن
 تأهيلها

 في صغيرة أضرار
المنزل،  من جزء

 في السكن ويمكن
 لكنه يبقى المنزل
 .ترميم إلى بحاجة

 

 940111 80111 40311 40311 شمال غزة
 410111 950111 40111 40111 غزة 

 10111 10111 90511 90511 وسط غزة 
 990111 50111 40111 40111 خان يونس

 10111 20111 90311 90311 رفح 
 11.111 210111 910111 910111 المجموع

 
 :األخرى العامة التحتية والبنية الحكومية المباني 3.4.5

 .سابقة اعتداءات في دمروا مبنى 28 إلى تضاف العامة، األبنية من مبنى 78 تدمير تم
 :الحدودية المعابر 3.4.1

 في بما) األخرى والمنافذ المعابر بقيت بينما حدودية، معابر ثالثة سوى الحالي الوقت يف يعمل ال
 .مفتوحة غير )الغربية الضفة إلى اآلمن الممر ذلك
 فعلي حبس إلى وأدى االقتصادي النمو -والعبور التنقل التفاق مخالفة يمثل - الذي األمر هذا ساهم 
 .نسمة مليون 9,1 إلى يصل لما
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 :الطرق 3.4.5

 :الادوان أثر
 من التوالي على غزة وشمال وغزة يونس خان عانت األضرار، أشد من البلدية الطرق شبكات تعاني

 .الطرق تضرر من األكبر القدر
 :االقتصادي القطاع 3.3

 شبه الوقف فأدى ، 2000 عام منذ االضطرابات من عقد على يزيد ما غزة في الخاص القطاع شهد
لىو  من والواردات للصادرات الكامل  .والزراعية التصنيعية المنتجات مأساوي في هبوط إلى غزة ا 
ذا  .لغزة الوحيد الرسمي غير خط اإلمداد كانت التي األنفاق تدمير ذلك إلى أضيف ما وا 
  .االقتصاد خنق إلى فعليا   الحصار أدى فقد
 التجارية والمنشآت المصانع من اآللف تارضت عذ أخرى، شديدة صدمة األخير للادوان كان لقد
 التي لة،البطا تفاطمت فيما الهاوية، حافة األسماك الى وصيد الزرااة ططا  وأصبح دمرت أو ألضرار
تنمية  سيتطلب الاقبات تلك تجاوز فإن بالتأكيد .مقبول زير بشكل مرتفاة مستويات على فاليا   وصلت

 .الفلسطيني الخاص القطا  بقيادة النمو لتحقيق كبيرة جهود وبذل مستدامة
 :السمكية والثروة الزراعة 3.3.9

 :الادوان طبيل
 من بالمئة سبعين أن إذ وخطيرا ، مستمرا   انحدارا   يالماض القرن تسعينيات منذ غزة في الزراعة شهدت

 أكثر يتمكن وال الزراعية، أراضيها من بالمائة 35 ذلك في بما كبير، حد إلى محاصر غزة قطاع مساحة
 أوسلو اتفاقيات في عليها المتفق البحرية المناطق من بالمئة 85 إلى الوصول من صياد 3000 من
  .1995عام

 ألف 178 على والبحرية البرية القيود تؤثر إجمالية وبصفة أقل، محاصيل اآلن تزرع لذلك، نتيجة
 الزراعي اإلنتاج في سنوية خسائر في وتتسبب غزة، سكان من المائة في 12 يعادل ما وهو شخص،
 .أمريكي دوالر مليون 80 بقيمة تقدر األسماك وصيد
 :الادوان أثر
 من بالمئة 30 تضرر إذ آب، /تموز عدوان خالل مباشرة بصورة مستهدفا   الزراعي القطاع كان

 .الزراعية األراضي
 والمئات واجنالد رصيد نصف فقدان تم كما الماشية، من بالمئة 40 بـ يقدر ما نفق أخرى، جهة من

 إلى الوصول من المزارعون يتمكن لم عندما والمياه األعالف نقص أو القصف نتيجة واألبقار األغنام من
 .مزارعهم
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 ومنشآت المثمرة واألشجار الري وشبكات الري آبار من كبير عدد وتدمير استهداف تم ذلك، إلى 
 يونس، خان الزراعي القطاع في تضررا   قالمناط أكثر وكانت الزراعية، والمعدات الحصاد بعد التخزين

 .غزة ووسط غزة وشمال وغزة رفح تليها
 أثناء البحر إلى الوصول من الصيادون يتمكن فلم كبيرة، بصورة أيضا   األسماك مصائد قطاع تأثر كما
 .المراكب من العديد وتدمر االعتداء

 :والتصنيع الصناعة  3.3.4
 :الادوان طبيل
 94 تمثل الحجم ومتوسطة صغيرة صناعية منشآت من باألساس غزة في الصناعي القطاع يتألف

 بالمائة 50 من أكثر األخيرة السنوات خالل قتأغل وقد غزة، في الصناعية المؤسسات إجمالي من بالمئة
 نتيجة الزراعية والصناعات والنسيج والمالبس واألثاث الصناعة في العاملة الصناعية المنشآت من

 .التجارة على القيود بسبب السوق أحوال وتدهور الصراعات فيها تسببت التي المادية األضرار
 .الرئيسية التصديرية القطاعات عمليات تقريبا   وأنهى غزة، صادرات الحصار أوقف أخرى، جهة من 

 :الادوان أثر
 العدوان، نتيجة مباشرة وغير مباشرة خسائر من أصال الضعيفة غزة في الصناعية الشركات عانت
 693 وتضررت والورش المصانع من 297 دمرت إذ باضرار، صناعية منشأة 990 بالمجمل وتأثرت
 من المئة في 28 شكلت إذ الخسائر، أكبر من عانى الذي القطاع إلنشاءاتا صناعة كانت .جزئيا منها

 68 تقع حيث غزة، مدينة في الصناعية المنشآت على الضرر أكثر تركز حين في المتضررة، الصناعات
  .المتضررة الصناعات من المئة في

 .األجور دفع على الشركات قدرة لعدم العمال فصل الى اإلنتاج وتعليق اإلغالق أدى 
 

 :والخدمات التجارة  3.3.3

 :الادوان طبيل
 على الكاملة والرقابة الصارمة اإلسرائيلية التدابير ظل في بالغة صعوبة غزة في التجارة أنشطة تواجه
  .الدولية واألسواق الغربية الضفة أسواق إلى الوصول من شركاتال هذا حرم وقد المعابر،

 :الادوان ثرأ
 2928 و للدمار 1255 ال قرابة تعرضت حيث العدوان، نتيجة تجارية منشأة 4200 ال قرابة عانت
 .صغيرة متاجر والمتضررة المدمرة التجارية المنشآت من بالمئة 90 من أكثر كانت وقد جزئية، ألضرار
 .المهمة المواقع من عدد تضرر حيث السياحة، لقطاع أخرى ضربة االعتداء وجه آخر، صعيد على
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 :العيش كسب وسبل العمل فرص  3.3.2

 :الادوان طبيل
 .العمل عن عاطلون الشباب من تقريبا   بالمئة 70 أن نييع مما ، بالمئة 45 إلى البطالة نسبة وصلت

 :الادوان أثر
 زيادة حدوث إلى يؤشران للعمل الكثير والتعليق االقتصادي بالقطاع لحق الذي النطاق واسع الدمار

 .طويلة لمدة العدوان، قبل عليه كان عما مرتفعا   يظل أن المتوقع من والذي البطالة، لمعد في كبيرة
 :الحوكمة قطاع 3.2

 اإلنعاش خطة نجاح في محوريا   عامال   وطني وفاق حكومة ظل في والموحدة الفاعلة العامة اإلدارة تعد
عادة  .غزة في االستقرار وتحقيق اإلعمار وا 
 المسؤولية تتحمل وأن فاالة سلطة تكون أن على ، الخطة هذه تنفيذ أثناء الحكومة ستحتاج 

اادة الحكومية والهيئات الوزارات الى السيطرة توحيد ابر ززة في الوحيدة الحكومية  في دمجها وا 
 بشكل األمنية المسؤوليات وتحمل وترشيدها، ززة في الاامة الخدمات وتنسيق الوطنية، المؤسسات

 سلطة تحت الشرطية األامال مسؤوليات تحمل من بدءا   األمن، لقطا  شامل عصالح عطار في تدريجي
 .المدنيين والنظام القانون الى للحفاظ الحكومة

 والمحلية المركزية الحكومية لمؤسساتا قيام ضمان هو القصير األمد في األول الهدف فإن وبالتالي
عادة المبكر واإلنعاش اإلغاثة أجل من بأعمالها  لألفراد مؤقتا   حال   ذلك وسيتطلب غزة، في اإلعمار وا 

 على يحصلوا لم والذين ، 2007 عام في السابقة الواقع األمر سلطات قبل من معهم التعاقد تم الذين
 .عام إلى تصل طويلة لمدة منتظمة رواتب

 :المركزي الحكم لمؤسسات التشغيلية القدرة 3.2.9
 ضمن المتاحة لألساليب متأنية دراسة الوطني الوفاق حكومة ظل في العامة اإلدارة توحيد يتطلب

 .للميزانية الحالية ماليةال الحدود
 :المحلي الحكم لمؤسسات التشغيلية القدرات 3.2.4

 جهود في أساسيا   دورا   تلعب ثم ومن لمواطنيها اليومية للخدمات المقدمة المباشرة الجهة البلديات تعد
عادة اإلنعاش  .اإلعمار وا 

 :اإلنسان وحقوق القانون سيادة 3.2.3

دارات والمحاكم القوانين إلنفاذ التحتية البنية تعرضت  المأوى عن فضال   األسرة، ومحاكم اإلدعاء وا 
 .أضرار بها لحقت أو للتدمير للنساء، الوحيد

 جسيمة انتهاكات وجود إلى المدنية التحتية للبنية هائل وتدمير للمدنيين لقتل من العدوان سببه ما يشير
 .إسرائيل قبل من الدولي اإلنساني للقانون
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 :والتنسيق التنفيذ 3.2.2

 .الخطة هذه لتنفيذ المركزية الحكومية التشغيلية للمؤسسات القدرة زيادة إلى حاجة هناك
 

 الرابع القسم
 اإلعمار وإعادة اإلنعاش خطوات

 
  .األساسية الخدمات توافر وزيادة اإلنسانية لالحتياجات لالستجابة إغاثية نشاطات حاليا   تجري
 األولوية ذات التدخالت تأخذ أن يجب ومنسق، متكامل بشكل السكان احتياجات تلبية من وللتأكد
  .بينها العالقات لترابط نظرا الفرعية والقطاعات القطاعات احتياجات وضع باالعتبار
 والصرف المياه خدمات توفر زيادة إلى يؤدي أن الطاقة إمدادات تحسين شأن من المثال، لسبي على
 على المخاطر تقليل في تسهم كما )داخليا   النازحين لدى سيما وال) المعيشية الظروف وتحسين الصحي،
 .واألطفال النساء مثل حظا األقل المجتمعية الشرائح حماية وفي العامة، الصحة
عادة اإلنعاش ألنشطة التالي التسلسل وجاء  لدراسة نتيجة أولوياتها، وترتيب بها، الموصى اإلعمار وا 
 .الخطة تشملها التي الفرعية القطاعات مختلف بين للربط الخطة هذه في متأنية

 اإلجتماعي القطاع .9
 التحتية البنية قطاع .4
 اإلقتصادي القطاع .0
 الحوكمة قطاع .2
 :االجتماعي القطاع 2.9

 الحماية برامج نطاق توسيع يجري حيث .ومهمة سريعة االجتماعي القطاع في االستجابة ستكون
  .الجدد ينوالمستضعف الفقراء الستيعاب االجتماعية
 :االجتماعي األمان وشبكات االجتماعية الحماية 2.9.9
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعاش اإلغاثة
 مليون دولر 395 مليون دولر 81 ولرماليين د 8 مليون دولر 431

 
 ووفاة تدمير من له تعرضت لما نتيجة شؤونها تدبير أجل من األسر من اآلالف عشرات تكافح

 تحت )فرد ألف 172500 حوالي) أسرة ألف 30 على يزيد ما وقوع يقدر حيث .مالية وخسائر أفرادها
 .األخيرة ةالفتر  في الغذائي األمن وانعدام المدقع الفقر طائلة
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 الحالية، الحكومية االجتماعية الحماية برامج نطاق في كبير لتوسيع ملحة حاجة ظهرت لذلك ونتيجة
 :ذلك في بما
 .أسرة ألف 95 إلى النقدية التحويالت برنامج •
 .أسرة ألف 70 لتشمل الصحي التأمين تغطية •
 . أسرة ألف 55 إلى )العالمي األغذية برنامج خالل من) المنتظمة الغذائية المساعدات •
 .عامين لمدة الموسعة البرامج هذه تستمر أن المتوقع من 

 المعيشية األسر نفقات حول استقصاء على بناء   غزة في الضعف لمواطن جديد تقييم إجراء سيتم كما
 .واستهالكها
 :االجتماعية النفسية والسالمة الصحة  2.9.4

 المجموع اإلعمار إعادة المبكر نعا اإل اإلغاثة
 مليون دولر 498 مليون دولر 25 مليون دولر 951 مليون دولر 92
 

 كل في لالحتياجات واالستجابة تحليل خالل من الصحية المنظومة تعزيز سيتم اإلنعاش مرحلة خالل
 الرعاية ومعايير الطبية والمخزونات الصحية والمعلومات الصحي المجال في البشرية الموارد من

 .للطوارئ واالستجابة المعدية غير لألمراض
 من جديد بمخزون والتزويد القدرات، بناء مع باللقاحات، الخاصة التبريد سلسلة استعادة وستتم
 .اللقاحات
 النازحة للعائالت تقديمها سيتم التي المبكر لإلنعاش الرئيسية التدخل إجراءات في النفسي الدعم ويدخل
 اءوالنس الجدد واألرامل منازلها عائالتهم فقدت طفل ألف 100 و السن وكبار الصغار والفتيات

 .الرئيسي عائلها فقدت أسر في الموجودات
 األكثر األطفال من طفل ألف 60 لحوالي النفسية الخدمات لتوفير متخصصة حماية آليات وضع سيتم
 ذلك ويتضمن األطفال، لها تعرض التي الصدمات لعالج آلية بمثابة المدارس استخدام سيتم كما .انكشافا
 سالمة ولجان المدارس في والموظفين والطالب للمعلمين النفسي اإلرشاد جلسات وعقد التوعية زيادة

 .المدارس
 :التعليم 2.9.3
 وعالمجم اإلعمار إعادة المبكر اإلنعاش اإلغاثة

 مليون دولر 949 مليون دولر 55 مليون دولر 25 مليون دولر 9
عادة إصالح سيتم  وثالث واحدة خاصة ومدرسة لألونروا تابعة وأخرى حكومية مدرسة 144 تجهيز وا 

 .جامعات وأربع للحضانة دور
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 خلفه الذي األثر مع والتعامل التعليمية العملية لتقوية مختلفة برامج وضع سيتم ذلك، على عالوة
 .لعدوانا
 

 :الدينية والمؤسسات المجتمعية المنظمات المدني، المجتمع 2.9.2
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعاش اإلغاثة

 مليون دولر 25 مليون دولر 29 دولر ماليين 2 -
 البناء إعادة أيضا وسيجري .مسجدا 73 بناء إعادة وسيتم مسجد 200 من يقرب ما تأهيل إعادة سيتم
 .والثقافية األثرية المواقع من وعةلمجم

 :االجتماعي القطاع في التدخالت ملخص 2.9.5
 مرحلة لكل المقدرة والتكاليف التدخالت

 اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة الفرعي القطاع

 االجتماعي

 وتامين نقدية مساعدة•
 أسرة ألف 30 إلى صحي
 حالة في تعيش باتت

 مؤخرا انكشاف
 وغير غذائية معونات •

 وغير للنازحين غذائية
 داخليا   النازحين

 تستمر أن المقرر من (
 تنفيذ فترة طوال جميعها
 )الخطة

 التكاليف عن التعويض*
 الدفن ومصاريف الطبية

 الرسوم من الطالب إعفاء•
 الدراسية

 والطفل المرأة حماية تعزيز•

 دائمة إعاقة للمعاقين دعم•
 العيش كسب وسائل دعم•

 المعيشية لألسر
 العنف من الحماية تعزيز•

 النوع أساس على القائم
 االجتماعي

 السكان انكشاف مدى تقييم•

 230 :التقديرية التكلفة
 دوالر مليون

 ماليين 8 :التقديرية التكلفة
  دوالر

 مليون 80 :التقديرية التكلفة
 دوالر

 الصحة

 لمعدات طارئ تأهيل•
 طبية ومركبات

 يةأول صحية رعاية خدمات•
 في الموجودين لألشخاص

 اإليواء أماكن

 األدوية مخزون تجديد•
 الطبية واألجهزة

 مستشفيات 8 تأهيل إعادة•
 متضررة عيادة 24 و
 الطبية المعدات تغيير•

 سيارة 25 و الغيار وقطع
 إسعاف

 تبريد سلسلة استرجاع•
 القاحات

 موسع اجتماعي نفسي دعم•
 الصحية الخدمات تحسين•

 واألطفال نلالجئي المقدمة
 الصحية األنظمة تعزيز•

 المستشفيات إعمار إعادة•
 المدمرة

 عيادات 5 إعمار إعادة•
 مدمرة

 للطورائ الجاهزية •

 مليون 45 :التقديرية التكلفة 159 :التقديرية التكلفة ماليين 14 :التقديرية التكلفة
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 دوالر  دوالر مليون  دوالر

 التعليم

 خاصة معونات توفير•
 لمعوقينا للطالب

 أماكن في الطارئ التعليم•
 اإليواء

 مدرسة 145 تأهيل إعادة•
 جامعات 4 تأهيل إعادة•
 منشآت 3 تأهيل إعادة•

 المدرسي قبل للتعليم
 المدارس مستلزمات توفير•

 مدرسة 24 تأهيل إعادة•
 المدرسي قبل للتعليم ومنشأة
 بشدة متضررة

( 4) مبنيين إعمار إعادة•
 جامعيين

 ماتلألز  التأهب•
 العالجي التعليم •
 مؤقتة مدرسية منشآت•

 مليون 1 :التقديرية التكلفة
  دوالر

 مليون 45 :التقديرية التكلفة
  دوالر

 مليون 75 :التقديرية التكلفة
 دوالر

 المدني المجتمع
 المنظمات
 المجتمعية
 والمؤسسات
 الدينية

 التحتية البنية تأهيل إعادة 
 غير للمنظمات المتضررة
 يةالحكوم

 222 لعدد الدعم تقديم•
 مدمرة حكومية غير منظمة
 مجال في تعمل جزئيا  

 االجتماعية الحماية

 التحتية البنية إعمار إعادة•
 غير للمنظمات المدمرة

 الحكومية
 مسجد 196 تأهيل•
 مسجد 73 بناء اعادة•
 اثرية مواقع تأهيل اعادة•

 وثقافية
 ماليين 4 :التقديرية التكلفة 

  دوالر
 مليون 41 :التقديرية لفةالتك

 دوالر
 المقدرة التكلفة
 دولر مليون 429 دولر مليون 495 دولر مليون 425 الفرعي للقطاع
 دولر مليون 701 التكلفة إجمالي

 
 :التحتية البنية قطاع 2.4
 متعددة التحتية البنى وتخطيط األمد، طويلة للحلول التأسيس نحو اإلعمار إعادة جهود توجيه ينبغي
 االجتماعية التنمية لتحقيق كأساس فعالة متكاملة تحتية بنية شبكات إنشاء شأنه من الذي القطاعات

 .الطويل المدى على المستدامة واالقتصادية
 الحاجات فحتى .والحركة العبور حرية التحتية البنية لتطوير األهمية بالغة المسبقة الشروط بين ومن
 توفير وبدون .الحصار إنهاء يتم لم إذا بها الوفاء يمكن ال إستراتيجية األكثر األولويات أو إلحاحا   األكثر
 .ومستدام صحي مستقبل توفير وضمان البيوت وبناء الشبكات إصالح يمكن فلن والوقود، المواد

 (ERW) لالنفجار القابلة الحرب مخلفات األنقاض إزالة 2.4.9

 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة
 مليون دولر 42 مليون دولر 92 مليون دولر 41 -
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 .دوالر مليون 25 حوالي األنقاض من طن مليون ونصف اثنين إزالة يتطلب
 الطاقة 2.4.4
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعاش اإلغاثة

 مليون دولر 985 يون دولرمل 953 مليون دولر 34 -
 

  .غزة إلنعاش ضروريا   أمرا   الكهربائية بالطاقة والكافي المتواصل اإلمداد يعتبر
 إسرائيل من للتوريدات الكهرباء لتوريد الرئيسية الخطوط إصالح على المبكر اإلنعاش مرحلة تشمل
 مستوى توسيع إمكانية في النظر يتم العمل، هذا وبموازاة .الشبكات إلصالح الكهربائية المواد وتوفير
 تشمل القصير المدى لىع محتملة بدائل تقييم ويجري .مصر من القائمة الخطوط عبر الكهرباء توريد
 لتصل غزة قطاع إلى الكهرباء من إضافية بإمدادات لسماحاو  ،عائمة بحرية كهرباء بمحطة الشبك على
عادة األولى، المرحلة في ميغاواط 300 إلى  140 البالغة طاقتها بكامل غزة كهرباء محطة تأهيل وا 

 الى ووصلها فولت كيلو 220 والبالغة األصلية قدرتها إلى الفرعية الغربية المحطة قدرة واستعادة ميغاواط،
 .غزة وسط
 الذي الطبيعي، بالغاز لتعمل غزة كهرباء محطة تحويل على الخاص القطاع الحكومة تشجع سوفو 

 .الصناعي الديزل من بدال   التكاليف سيوفر
 :العادمة والمياه المياه 2.4.3
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعاش اإلغاثة

 مليون دولر 431 مليون دولر 991 مليون دولر 81 مليون دولر 21
 

 المياه على الحصول سيتحسن كما .متنقلة ومولدات مضخات توفير العاجلة الخطوات تتضمن وسوف
 للشرب مياه على داخليا   النازحون يحصل وسوف .المياه لتطهير الكلور توفير خالل من النظيفة

 .مياه شاحنات خالل من المنزلية واالستخدامات
 في والسيما الصحي، الصرف وشبكات المياه وخزانات وشبكات آبار بناء سُيعاد الحقة، مرحلة وفي
 خان شرق وقرى الشرقية ورفح والشجاعية وجباليا حانون بيت في كما واسعا ، دمارا   شهدت التي المناطق
 إعادة يتطلب قد مما الصحي والصرف الشرب لمياه كاملة تحتية بنية إلى المناطق تلك وتحتاج .يونس
 .المنطقة في الجديد السكاني التوزيع على بناء   الشبكات تصميم
عادة اإلنعاش مرحلتي في اإلضافية الشرب مياه داداتإم توفير سيتم  كمية توريد خالل من اإلعمار وا 

 .سنويا   إضافي مكعب متر مليون 10 إلى تصل إسرائيل من أكبر مياه
 الصحي والصرف النظيفة المياه توفير لتحديات األمد طويلة حلول لوضع مالية موارد تدبير ويجب

  .غزة قطاع لسكان
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 مستويات عن تقريبا   بالمائة 60 بنسبة المتوقعة والزيادة العذبة المياه على الحالي الطلب ضوء وفي
 المدى في للشرب الصالحة المياه إمدادات زيادة تعتبر الجوفية، المياه مستودع من الحالية االستخراج
  .المياه مستودع لتجديد ضرورية أدناه المقترحة التدخلية الخطوات خالل من والطويل القصير

 تعرضه لتجنب المستودع من المياه استخراج عن فورا   بالتوقف للبيئة المتحدة األمم برنامج ويوصي
 .عقودا   تستغرق أن المتوقع من عملية وهي تعافيه، في وللمساعدة إزالته يمكن ال لضرر
 

 :والسكن المأوى 2.4.2
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعاش اإلغاثة
 مليون دولر 9984 مليون دولر 191 مليون دولر 923 مليون دولر 941

 
 60000 عدده قدر بما الكامل الدمار أو الضرر إلحاق إلى السكنية للمناطق الكثيف القصف أدى
 .غزة أنحاء جميع في سكنية وحدة

 عددها البالغ األسر وستتلقى .تكبدها تم التي األضرار حجم على المعيشية لألسر المقدم الدعم يعتمد
 مؤقتا   دعما   مأوى لها يعد لم وبالتالي جسيم ضرر بها لحق التي أو للدمار منازلها تعرضت التي ألفا   20
 .منازلها إعمار إعادة من تتمكن أن قبل
 إلى 200 بين ما عائلة كل منح بموجبها يتم إيجار إعانة / المضيفة للعائلة دعم حزمة هذا ويشمل 

 إدماجها إعادة بهدف نقدية انةإع العائالت منح سيتم كما .لإليجار العائلة حجم حسب شهريا دوالرا   250
 .الضرورية الغذائية غير العناصر شراء من ولتمكينها

 شبه سكنية وحدة 4000 اتمام خالل من لإليجار المتاحة السكنية الوحدات بزيادة الحكومة وستقوم 
 .االعمار اعادة اتمام حتى سنتين مدى على للنازحين مؤقت كمأوى الستخدامها جاهزة

 لضرر منازلها تعرضت التي ألفا   40 عددها البالغ األسر ستتلقى األضرار، قيمة يرتقد على وبناء  
 .بالمنزل إصالحات إلجراء معيشية أسرة لكل دوالر 3000 إلى قيمته تصل دعما   العدوان خالل جزئي

 لغالبا السكنية الوحدات إعمار إعادة أو تأهيل بإعادة واألونروا الحكومة ستقوم البعيد، المدى وعلى
 .الجسيم الضرر أو للدمار تعرضت التي ألفا   20 عددها

 ألف 60 بنحو الوحدة إعمار إعادة تكلفة تقدر حيث اإلسكان ميزانية من األكبر الجزء هذا وسيشكل
 .دوالر ألف 25 بقيمة الجسيمة األضرار إصالح وتكلفة دوالر

 عدوان قبل متضررة حدةو  آالف 10 و مدمرة سكنية وحدة 1000 الخطة تغطي ذلك، عن وفضال  
 قبل اإلسكان قطاع في قائما   كان الذي العجز لتقليل وتأهيلها إعمارها إعادة سيتم )آب( / )تموز)

 .العدوان
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 :األخرى العامة التحتية والبنية الحكومية المباني 2.4.5
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعاش غاثةاإل
 مليون دولر 921 مليون دولر 15 مليون دولر 59 -

 مباني 106 و لألونروا التابعة المنشآت أيضا   تشمل الحقة مرحلة في المدمرة المباني إعمار سيعاد
 .حكومية

 :الحدودية المعابر 2.4.1
 مجموعال اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة

 مليون دولر 55 مليون دولر 51 ماليين دولر 5 -
سرائيل غزة بين المعابر بشأن جديد اتفاق عقد الضروري من   .ومصر غزة وبين وا 

 :الطرق 2.4.5
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة
 مليون دولر 51 مليون دولر 51 - -
 .اإلعمار عادةإ مرحلة خالل الطرق من العديد بناء وسيعاد

 :التحتية البنية قطاع في التدخالت ملخص 2.4.8
 مرحلة لكل المقدرة والتكاليف التدخالت
 اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة الفرعي القطاع

 التخلص
 األنقاض من

 من والمتفجرات
 الحرب مخلفات

 األنقاض إزالة• 
 الحرب مخلفات إزالة•

 المتفجرة
 العامة غالاألش وزارة تزويد•

 الثقيلة بالمعدات والطرق

عادة األنقاض إزالة*  تدويرها وا 
 المتفجرة الحرب مخلفات إزالة•

  :التقديرية التكلفة 
 دولر مليون41

 مليون92  :التقديرية التكلفة
 دولر

 الكهرباء :الطاقة
 والغاز والوقود

 الكهرباء خطوط استعادة• 
 الشبكة إلصالح معدات•
 لتوليد مؤقتة بديلة وسائل•

 الكهرباء
 من جديد إمداد خط•

 إسرائيل

 النقل شبكة إصالح•
 جديد تخزين مرفق•

 32 :التقديرية التكلفة 
 دولر مليون

 مليون 153 :التقديرية التكلفة
 دولر

 الشرب مياه
 العادمة المياه
 الصحي والصرف

 من المياه توريد استعادة•
 مؤقت مصدر

 إلى المياه إمدادات توفير•
 داخليا   النازحين

 النفايات مقالب تنظيف•

 المياه سلطة قدرات استعادة•
 مياه مصلحة / الفلسطينية

 الساحل بلديات
 توريد استعادة في االستمرار•

 مؤقت مصدر من المياه

 /المياه سلطة قدرات استعادة
 الساحل بلديات مياه مصلحة

 تأهيل إعادة في االستمرار•
 والمياه للمياه التحتية البنية

 العادمة
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 المياه توريد في االستمرار• المؤقتة الصلبة
 داخليا   للنازحين

 التحتية البنية تأهيل إعادة•
 عادمةال والمياه للمياه

 الوسائل تأهيل إعادة•
 من بالتخلص الخاصة
 الصلبة النفايات

 إسرائيل من المياه شراء•
 )العام/مكعب متر مليون92)

 :التقديرية التكلفة
 ولرد مليون21

 :التقديرية التكلفة
 دولر مليون81

 مليون 116 :التقديرية التكلفة
 دولر

 والمأوى السكن

 دعم/إيجار إعانة تقديم
 ال لمن المضيفة لألسر
 للسكن صالح لهم مأوى

 منزلية أدوات إعانة تقديم•
 ال التي لألسر واحدة لمرة
 للسكن صالح لها مأوى

 المؤقت لإليواء حلول توفير•
 صالح لهم مأوى ال لمن

 للسكن
 تعويض ومنح تقييم إجراء•

 المتضررة المنازل إلصالح

 المنازل إعمار إعادة•
 بشدة المتضررة المنازل إصالح•

 129 :التقديرية التكلفة
 دولر مليون

 143 :التقديرية التكلفة
 دولر مليون

 مليون 910 :التقديرية التكلفة
 دولر

 العامة المباني

 البلدية انيمب تأهيل إعادة 
 مؤقت أثاث وتوفير

 للمنشآت إصالحات إجراء•
 لألونروا التابعة

 عامة مباني 106 إعمار إعادة•
 اإلنارة تأهيل إعادة•
 الترفيهية المواقع تأهيل إعادة•
 والمنشآت المتنزهات مثل)

 )الرياضية
 51 :التقديرية التكلفة 

 دولر مليون
 مليون 97 :التقديرية التكلفة
 دولر

 لطرقا

 الطرق إصالح•  
 مليون 70 :التقديرية التكلفة  

 دولر

 الحدودية المعابر

 )محدود) مبدئي تشغيل 
 للمعابر

 الحدودية المعابر تأهيل إعادة

 ماليين 5 :التقديرية التكلفة 
 دولر

 مليون 50 :التقديرية التكلفة
 دولر

 البيئة

 الخطرة النفايات إدارة تقييم• 
 ئيةالبي واألضرار

 

 مليون 1 :التقديرية التكلفة 
 دولر

 

 المقدرة التكلفة
 الفرعي للقطاع

 مليون دولر 90299 مليون دولر 334 مليون دولر 911
 مليار دولر 901 التكلفة إجمالي
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 :االقتصادي القطاع 2.3
 في تضررت التي والحقول المصانع بناء إعادة مجرد من أكثر الخاص القطاع بناء إعادة يستلزم

 ويجب .التقليدية القطاعات في السابقة األسواق مع الصالت بناء إعادة مجرد من وأكثر األخيرة، السنوات
 السوق لمطالب االستجابة من تمكنه أفضل مكانة في يصبح حتى غزة في لالقتصاد تصور رسم إعادة

  .اآلن من عديدة لسنوات العالمي
 إلنتاج الالزمة والمعدات والتكنولوجيا والعصرية الماهرة العاملة ىالقو  في االستثمار هذا وسيتطلب

يجاد تنافسية، بأسعار الجودة عالية وخدمات سلع  األسواق الحتياجات التطور ودائم عصري إدراك وا 
 فعليا   منها ُحرم أسواق خدمة فرصة من لالستفادة قريبا   جاهزا   الخاص القطاع يكون أن ويجب .العالمية
 .عديدة لسنوات

 :السمكية والثروة الزراعة 2.3.9
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة

 مليون دولر 259 مليون دولر 455 مليون دولر 912 -
 المثمرة واألشجار والمحاصيل الزراعية، األراضي إصالح في عاجلة لمساندة المزارعون سيحتاج
 ينطبق وهذا .المحلية لألسواق الزراعية التوريدات ويحسِّنوا معيشه كسب سبل يستعيدوا حتى والماشية

 .الصيادين على
 لصغار الدعم سيقدم الذي الزراعي الدعم برنامج اطار في الخطوات من عددا   الحكومة ستنفذ 

 :ذلك في بما .غزة على بالعدوان تأثروا الذين المعيشية واألسر المزارعين
 من .اإلسرائيلي بالعدوان تأثرت أراضي ويستأجرون يملكون الذين للمزارعين المساعدة تقديم .9

 المياه وتخزين الزراعية للدفيئات الضرورية المواد لشراء لهم زمالال التمويل تقديم خالل
 .المشاتل /البذور ومخزون بالتنقيط الري ومعدات

 الزراعي الدعم برنامج سيقدم .مواشيهم فقدوا الذين المعيشية واألسر المزارعين مساعدة .4
 وشراء الماشية رؤوس من لهم تبقى ما تأهيل إعادة بهدف المزارعين لهؤالء المالية المساعدة
صالح الماشية  .مزارعهم وا 

  .المتضررة وقواربهم تهممعدا استبدال أو/و إصالح في الصيادين مساعدة .0
 :الصناعة 2.3.4
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة

 مليون دولر 351 مليون دولر 482 مليون دولر 55 -
 اإلنتاجية طاقته وتعزيز قدراته بناء عادةإ في والتصنيع الصناعة قطاع دعم على الحكومة ستعمل

 .المستقبلية
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 ويساعد الخاص بالقطاع لحقت التي الجسيمة لألضرار الصناعي اإلصالح برنامج يستجيب وسوف
 .واإلنشاءات الغذاء قطاعي ذلك في بما المتأثرة للشركات اإلنتاج دورة دفع في

 
 :في دتهالمساع للشركات مالية منحا   البرنامج هذا يقدم وسوف

  .المدمرة العمل ومرافق منشآت إعمار إعادة أو/و ترميم •
 األساسية اإلنتاج معدات فقدت التي المتضررة والشركات المصانع في المعدات استبدال أو إصالح •

 .بها الخاصة
 لمتابعة واألثاث الفاكس وآالت والهواتف الكمبيوتر أجهزة مثل المكتبية التجهيزات على الحصول •

 .العمل
 وتقترح .غزة في الصناعية المنطقة إلى المدمرة المصانع نقل لدعم خيارات الحكومة وتدرس هذا

 المصانع هذه الستيعاب بالمائة 50 بنسبة الصناعية المنطقة لتوسيع نطاق وجود األولية التحليالت
 .المنقولة

 :والخدمات التجارة 2.3.3
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة

 مليون دولر 415 مليون دولر 55 مليون دولر 931 -
 المشاريع الخطوات هذه من وسيستفيد .األضرار لتقييم المتضررة الشركات جميع خضعت فسو 
 .والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية
 تكنولوجيا وشركات والمطاعم كالفنادق) الخدمات بقطاع لحقت التي األضرار البرنامج سيحدد كما 

 ومعاودة منشآتها وتجهيز إصالح بهدف المتضررة المشاريع لتلك المنح وتقدم )واالتصاالت المعلومات
 .نشاطاتها
 المشاريع وفاء لضمان أقساط شكل على المعونات متقدي وسيتم مراحل عدة على البرنامج تنفيذ سيتم
 .اإلنتاجية األصول أو/و البضائع وشراء المنشآت إصالح حيث من فعليا   بالتزاماتها والشركات

 :العيش كسب وسبل العمل فرص 2.3.2
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعاش اإلغاثة

 مليون دولر 11 ماليين دولر 5 مليون دولر 14 -
 الضرر جراء وذلك بالمائة، 45 والبالغة العدوان قبل عليها كانت التي النسبة عن البطالة ارتفعت لقد
  .اإلنتاجية والمشاريع بالصناعات لحق الذي

 مجاالت في وكذلك األسرة مستوى على المبكر اإلنعاش تحفيز إلى العمل فرص خلق يؤدي وسوف
عادة تأهيل إلعادة العاملة القوى داماستخ تستطيع التي الرئيسية الخاص القطاع  .صناعاتها تنشيط وا 
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 :االسثمار تشجيع 2.3.5
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعاش اإلغاثة

 لرمليون دو  951 مليون دولر 931 مليون دولر 41 -
 مستقبلية، وبنظرة .القائمة القروض سداد لتأجيل برنامج بتنفيذ فعليا الفلسطينية النقد سلطة بدأت
 سوف الفلسطينية النقد وسلطة الحكومة فإن الخاص، للقطاع والمساعدة ناتالمعو  تقديم إلى وباإلضافة

 تمويل على الحصول من الخاص القطاع تمكن مناسبة تمويل آليات لوضع المصرفي القطاع مع تعمالن
عادة اإلنعاش جهود ضمن إضافي  .اإلعمار وا 

 :االقتصادي القطاع في التدخالت ملخص 2.3.1
 مرحلة لكل المقدرة يفوالتكال التدخالت

 اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة الفرعي القطاع

 الزراعة
 

 الزراعي للقطاع مفصل تقييم*
 في الخسائر عن تعويضات •

 .والصيد المواشي وخسائر اإلنتاج
 الزراعية األراضي استصالح
 .المحاصيل  الثمار إنتاج واستعادة

 الحيواني اإلنتاج اقتصاد استعادة•

 صيد معدات تأهيل إعادة•

 األسماك

 التحتية البنية إعمار إعادة*
 وأصولها الزراعية

 األراضي استرداد مواصلة •

 والمحاصيل الثمار وإنتاج
 اقتصاد استعادة مواصلة•

 الحيواني اإلنتاج
 معدات تأهيل إعادة مواصلة•

 األسماك صيد
 

 مليون 194 :التقديرية التكلفة
 دوالر

 مليون 257 :يةالتقدير التكلفة
 دوالر

 الصناعة
 والتصنيع

 
 المتضررة للمنشآت مفصل تقييم
 في الخسائر عن تعويضات•

 اإلنتاج

 وإعمار تأهيل وإعادة تقييم،•

 صناعي مرفق 990
 غزة منطقة تأهيل إعادة•

 المناطق من وغيرها الصناعية
 توسيعها إمكانية مع الصناعية

 
 مليون 75 :التقديرية التكلفة
 دوالر

 مليون 284 :التقديرية التكلفة
 دوالر

 التجارة
 والخدمات

 

 المتضررة للمنشآت مفصل تقييم•

 مؤسسة 3400 تأهيل إعادة•

 تجارية
 التحتية البنية تأهيل إعادة•

 والالسلكية السلكية لالتصاالت

 مؤسسة 800 إعمار إعادة•

 تجارية
 السياحية المرافق تأهيل إعادة•

 
 يونمل 130:المقدرة التكلفة
 دوالر

 مليون 77 :التقديرية التكلفة
 دوالر

 التشغيل
 

 دعما   العمل مقابل النقد برامج*
 اإلعمار وإعادة التأهيل إلعادة
 إعادة لفترة كذلك ساريا   سيظل)

 )اإلعمار

 لتحسين المهني التدريب فرص*
 العمل فرص

 مليون 62 :التقديرية التكلفة 
 دوالر

 ماليين 7 :التقديرية التكلفة
 دوالر

 تشجيع
 االستثمارات
 الخاصة

 اإلصالح لعمليات التمويل توفير• 

 التجاري النشاط ومعاودة

 في موسعة تسهيالت*
 لالستثمار التمويلية اإلجراءات

 للمخاطر ضمانات توسيع•

 المحلية للشركات االستثمارية
 القدرات بناء•

 مليون 20 :التقديرية التكلفة 
 دوالر

 مليون 130 :التقديرية التكلفة
 دوالر
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 المقدرة التكلفة
 الفرعي للقطاع

 مليون دولر 552 مليون دولر 289 
 مليار دولر 904 التكلفة إجمالي

 

 الحوكمة قطاع 2.2
عادة اإلنعاش خطة إنجاز يمكن ال  الحالية التشغيلية القدرة وتحسين بمعالجة إال كامل بشكل اإلعمار وا 

 .الحكومة إدارة تحت حلية،والم المركزية الحكومية للمؤسسات
 جنبا   وذلك للحكومة، المؤسسية القدرة وتوسيع تحسين مسار في قدما   المضي الضروري من وسيكون

 .الحكومية للمؤسسات والمتضررة المدمرة التحتية البنية إعمار دةإعا مع جنب إلى
 

 :المحلي الحكم لهيئات التشغيلية القدرات 2.2.9
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة

 مليون دولر 993 مليون دولر 1 مليون دولر 943 -
 حزيران/يونيو قبل تعيينهم تم الذين الحاليين، المدنية الخدمة موظفي دمج إلعادة الحكومة تهدف
 المؤسسات هذه انسجام وضمان المدنية، الخدمة معايير وتوحيد الحكومية، المؤسسات في ، 2007
 .المركزية الحكومية المؤسسات مع كامال انسجاما

دارية قانونية لجنة الوطني الوفاق حكومة شكلت  جهاز توحيد وسيناريوهات خيارات في للبحث وا 
 القائمة السابقة الواقع األمر سلطة قبل من المعينين المدنيين الموظفين وضع في والفصل المدنية الخدمة

  .غزة في
 في بما استيعابهم، عدم نتيجة المتضررين الموظفين أمام المتاحة الخيارات في اللجان هذه وستبحث

 .مبكر تقاعد على الحصول أو الحكومية غير الهيئات لدى أو الخاص القطاع في العمل إمكانية ذلك
 الخدمة موظفي توحيد دةبإعا إال كامل بشكل يتحقق لن العامة اإلدارة دمج إعادة فإن ذلك، ومع
 .الغربية والضفة غزة قطاع في المدنية

 لماليةا االستدامة تحسين عن فضال   الوطني الوفاق حكومة توطيد إلى العامة اإلدارة توحيد وسيؤدي
عادة اإلنعاش لمراحل الخدمات تقديم وتفعيل  التوحيد هذا أن غير .الطويل المدى على والتنمية اإلعمار وا 

 .شهور عدة وسيستغرق وضحاها عشية بين تحقيقه يمكن ال
 :المحلية الحكومة لمؤسسات التشغيلية القدرات 2.2.4
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعاش اإلغاثة

 مليون دولر 39 - مليون دولر 39 -
 لمساعدة ألهميةا من القدر نفس على للبلديات األساسية والمعدات التحتية البنية إصالح وسيكون

عادة اإلنعاش جهود في بها المنوط الدور في ودعمها منتظم، بشكل الخدمات تقديم في البلديات  وا 
 .اإلعمار



اادة عامار ططا  ززةملخص الخطة الوطنية ل  الدائرة الثقافية المركزية  ناا  وا 
 

30 
 

 :اإلنسان وحقوق القانون سيادة 2.2.3
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة

 ماليين دولر 5 دولر ماليين 1 مليون دولر 9 -
 نظام يحتاج بينما داخليا   للنازحين والتحكيم القانونية المساعدة توفير في العاجل مالدع تقديم يلزم

 .المتوسط المدى على التأهيل إعادة إلى جزئيا   المدمر القضائية المساعدة
 :والتنسيق التنفيذ 2.2.2
 المجموع اإلعمار إعادة المبكر اإلنعا  اإلغاثة

 ون دولرملي 34 مليون دولر 41 مليون دولر 94 -
 

 واإلجراءات االحتياجات تقييم عمليات ومراقبة وتنفيذ لتنسيق قدراتها من الرفع على الحكومة ستعمل
عادة لإلنعاش التدخلية  الخاصة الترتيبات مراقبة على القدرة امتالك الضروري من سيكون كما اإلعمار، وا 
 .البناء مواد باستيراد

 الخامس القسم
 األداء ومراقبة التنفيذ ترتيبات

عادة اإلنعاش لعملية بالتفصيل التخطيط الضروري من سيكون دارتها اإلعمار وا   نشطة بصورة وا 
 .بفعالية تنفيذها لضمان
 باإلنعاش المعنية الوزارات بين المشتركة العليا الوزارية اللجنة مسؤولية ستمتد الشأن، هذا وفي 
عادة   .الخطة تنفيذ على اإلشراف لتشمل اإلعمار وا 

 .العليا المشتركة الوزارية اللجنة خالل من الحكومة قيادة .9
 .الشركاء مع التنسيق  .4
عادة إنعاش خطة تنفيذ وحدة  .0  .غزة إعمار وا 
 .والبلديات القطاعات مستوى على للعمل والتخطيط ضرارلأل التفصيلي التقييم  .2

 

 الفرعي والقطاع القطاع حسب التكاليف ملخص
 اإلنعا  اإلغاثة الفرعي القطاع القطاع

 المبكر
 إعادة
 اإلجمالي اإلعمار

ي
ع
ما
جت
ال
ا

 

 395 81 8 431 االجتماعية الحماية
 498 25 951 92 اإلجتماعي النفسي والدعم الصحة
 949 55 25 9 العالي والتعليم التربية
 25 29 2 1 الدينية والمؤسسات المجتمعية والمنظمات المدني المجتمع
 519 429 495 425 الفرعي المجموع

ية
بن
ال

ية 
حت
لت
ا

ئة 
بي
وال

 

 32 92 41 1 لإلنفجار القابلة الحرب ومخلفات األنقاض إزالة
 985 953 34 1 الطاقة
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 431 991 81 21 الصحية والنظافة الصحي والصرف المياه
 9984 191 923 931 والمأوى السكن
 921 15 59 1 األخرى العامة التحتية والبنية الحكومية المباني
 55 51 5 1 الحدودية المعابر
 51 51 1 1 الطرق
 9 1 9 1 البيئة

 9199 9291 334 911 الفرعي المجموع

ي
اد
ص
قت
ال
ا

 

 259 455 912 1 الزراعة
 351 482 55 1 والتصنيع الصناعة
 415 55 931 1 والخدمات التجارة
 11 5 14 1 التشغيل
 951 931 41 1 االستثمار يعتشج

 9435 552 289 1 الفرعي المجموع

مة
وك
ح
ال

 

 993 1 993 1 المركزي الحكم لمؤسسات التشغيلية القدرة
 39 1 39 1 المحلي الحكم لمؤسسات التشغيلية القدرات
 5 1 9 1 اإلنسان وحقوق القانون سيادة
 34 41 94 1 والتنسيق التنفيذ

 983 41 955 1 الفرعي المجموع
 2131 4234 9982 292 المجموع

 
 

اادة لإلناا  المباشرة التكلفة الخطة هذه تحدد  اللتزامات ان منفصلة تكلفة وهي اإلامار، وا 
 الحالية الحكومية الميزانية دام استمرار سيكون ذلك مع  .الحكومة ميزانية بدام المتالقة القائمة
 المسؤوليات وتلبية الغربية، والضفة ززة من كل في كوميةالح الوظائف الى للحفاظ أساسيا انصرا
اادة لالنتاا  األساس توفير ان فضال والمواطنين، لموظفيها الحكومة الى القائمة  في اإلامار وا 

 والوطود الكهربائية والطاطة والتاليم، الصحية الخدمات استمرار للميزانية الدام توفير سيضمن كما .ززة
 .الجتمااي الدام الى الحفاظ ان فضال والمياه،
 المانحين تحث الحكومة فإن اإلامار، عاادة تكاليف لتغطية المالي الدام تقديم على وباإلضافة لذلك،

 الامل الدام هذا دون سيستحيل عذ المقبلة، الثالث والسنوات 2014 لاام الميزانية دام استكمال الى
اادةو  اإلناا  وجهود الوطني الوفاق لحكومة الصحيح  .ززة في اإلامار ا 
 4195-4192 الفترة في الميزانية لدام المطلوبة اإلجمالية القيمة طدرت الحاضر، الوطت في
 .دولر مليار  4,5 بحوالي
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 :التمويل آليات
 الحالية اآلليات من المحدود العدد على الخارجي التمويل هذا قصر على المانحة الجهات الحكومة تحض
 :هي اآلليات وهذه .اإلعمار إلعادة فعالة جهود لبذل كافية أنها ُيعتقد والتي فعاليتها ثبتت التي

 تعمل التي المتحدة األمم لوكاالت مباشر بشكل لتمويلا تقديم يمكن :المتحدة األمم وكالت .9
 من مجموعة في وذلك اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج األونروا ومنها األرض، على بالفعل
زالة لالجئين الدعم تقديم تشمل التي القضايا  البنية وتطوير الحرب مخلفات من المتفجرات وا 
 .التحتية

 اآللية استخدام يمكن :الطتصادية الجتمااية الماونة دارةإل األوروبية الفلسطينية اآللية .4
 لتقديم األوروبي اإلتحاد وضعها التي االقتصادية االجتماعية المعونة إلدارة األوروبية الفلسطينية

 لنظام الدعم وتقديم للموظفين الرواتب دفع ذلك في بما الفلسطينية، والخدمات لإلدارة الدعم
 للشركات الدعم وتقديم اآلليات من وغيرها النقدية التحويالت خالل نم االجتماعية الحماية
 .الخاص القطاع في العاملة

 للخطة المانحين متعدد االئتماني الصندوق خالل من المقدم الدعم تكريس يمكن :الدولي البنك .0
 تكريسو  المؤسسات وبناء اإلصالح أجندة دفع بهدف الميزانية لدعم والتنمية لإلصالح الفلسطينية

 التحتية البنية بتنمية المعنية للشراكة المانحين متعدد االئتماني الصندوق خالل من المقدم الدعم
 .الحضرية والتنمية الصحي والصرف والمياه الطاقة تطوير الستثمارات

 التمويل تلقي منهم ويتوقع التنفيذ، في مهمين شركاء الحكومية غير والمنظمات الخاص القطاع ويعد
  .أعاله المذكورة المالية لقنواتا عبر

 عاادة جهود في للحكومة القيادي الدور من البديلة التمويل آليات استخدام يقوض أل ينبغي
 جهود توجيه في التوجيهية اللجنة بدور ستقوم الوزارات بين المشتركة اللجنة فإن ولذلك .اإلامار
اادة اإلناا   واإلدارة المتسق التنفيذ وضمان التدخل جلبرام األموال تخصيص وااتماد اإلامار وا 
اادة اإلناا  لخطة الشاملة المالية  تنفيذ بوحدة الوزارات بين المشتركة اللجنة دام وسيتم .اإلامار وا 
 .أااله المناط  النحو الى


