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«تقديم

(تقرير ملخص)

احتــوت هــذه الوثيقــة ىلع أولويــات املشــاريع التنمويــة يف قطــاع غزة،

ويف قطــاع التنميــة االقتصاديــة إلــى املســاهمة يف تحقيــق التنميــة

وذلــك بالرجــوع إلــى الخطــط الوطنيــة املعتمــدة كالخطــة الوطنيــة

االقتصاديــة املســتدامة ،ويف قطــاع الحوكمــة وبنــاء املؤسســات إلــى

إلعــادة إعمــار قطــاع غــزة  2017-2014املعتمــدة مــن قبــل الحكومــة

االرتقــاء بجــودة الخدمــات العامــة وتعزيــز قــدرات املؤسســات والهيئــات

الفلســطينية يف مؤتمــر القاهــرة يف أكتوبــر  ،2014وأجنــدة السياســات

املحليــة.

الوطنيــة  ،2022-2017واإلطــار العــام االســتراتيجي للمؤسســات الحكوميــة

خاصــا باســتكمال مشــاريع إعــادة
وقــد أولــت هــذه الوثيقــة
ً
اهتمامــا ً

العاملــة يف قطــاع غــزة  ،2021-2017باإلضافــة إلــى دراســات تقييــم واقــع

اإلعمــار ،وتوفيــر الحــد األدنــى مــن الخدمــات األساســية لســكان قطــاع

واحتياجــات قطــاع غــزة املعــدة مــن قبــل مؤسســات األمــم املتحــدة

غــزة .كمــا ركــزت ىلع مشــاريع التنميــة االقتصاديــة بمــا يشــمل برامــج

واملؤسســات الدوليــة العاملــة يف قطــاع غــزة وباالســتناد للخطــط

خلــق فــرص عمــل باإلضافــة إلــى مشــاريع إعــادة تأهيــل شــبكات امليــاه

والبرامــج املعتمــدة للجهــات الحكوميــة الرســمية.

والكهربــاء والصــرف الصحــي ،وإعــادة تأهيــل املــدارس واملستشــفيات،

وتهــدف هــذه الوثيقــة إلــى اقتــراح حزمــة مــن املشــاريع التي ستســاهم

وتحســين مســتوى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة ،وتوفيــر الظــروف

يف معالجــة أزمــات قطــاع غــزة وإحــداث تنميــة مجتمعيــة شــاملة

املالئمــة لحيــاة كريمــة والتأســيس لبنــاء مســتقبل أفضــل؛ وهــي

وعادلــة يف القطاعــات الرئيســية األربعــة؛ إذ تهــدف يف قطــاع البنيــة

مشــاريع وبرامــج مرتبطــة بالبرامــج واملشــاريع املقترحــة يف أجنــدة

التحتيــة إلــى تطويــر البيئــة املكانيــة واالرتقــاء بمرافــق البنيــة التحتيــة،

السياســات الوطنيــة املعتمــدة  ،2022-2017وهــذا مــا ســيضمن أن تكــون

ويف قطــاع التنميــة االجتماعيــة إلــى تحقيــق التنميــة االجتماعيــة

هــذه الوثيقــة مكملــة للجهــود املبذولــة حاليــا إلنعــاش قطــاع غــزة وأن

العادلــة وتحســين مســتوى الخدمــة املقدمــة للجمهــور،

تســاهم يف التخفيــف مــن حــدة الفقــر والبطالــة والنهــوض باالقتصــاد
الفلســطيني.
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«املبادئ العامه :

«منهجية العمل:

تم إعداد هذه الوثيقة وفقا ملبادئ عامة من أهمها:

1
2

قــراءة محدثــة للواقــع الحالــي واالحتياجــات :حيــث تــم

تــم إعــداد هــذه الوثيقــة بعــد تشــكيل لجنــة حكوميــة مختصــة مــن

االطــاع ىلع التقاريــر واملؤشــرات املحدثــة الصــادرة عــن

مجموعــة مــن الخبــراء واملختصيــن يف مجــال املشــاريع باســم اللجنــة

املؤسســات الحكوميــة والدوليــة العاملــة يف قطــاع غــزة.

الحكوميــة للمشــاريع التنمويــة بالشــراكة والتنســيق والتشــاور مــع

تعزيز معايير املساءلة والشفافية والكفاءة:
حيــث ســتتم التدخــات بشــكل مركــز ومحــدد ،مــع وضــع

5

آليــات رقابيــة تتيــح لكافــة الجهــات ذات العالقــة إمكانيــة

املشــاركة الفاعلــة والواســعة مــن قبــل كافــة الجهــات

نتيجــة ســنوات الحصــار ومــا تخللهــا مــن اعتــداءات إســرائيلية ،حيــث

التركيــز ىلع تحســين أوضــاع القطاعــات الهشــة

وتعزيــز القطــاع الخــاص :وذلــك مــن خــال تهيئــة الظــروف

3
4

وقــد تضمنــت الوثيقــة وصفــا للواقــع الحالــي الــذي يعيشــه قطــاع غــزة

تــم تصنيــف ذلــك الواقــع ضمــن القطاعــات األساســية األربعــة ،حيــث تــم

التركيــز ىلع مشــاريع التنميــة االقتصاديــة كأولويــة

املحليــة.

إذ تهــدف التدخــات املقترحــة إلــى خلــق مســتويات
املواطنيــن.

والشــفافية.

خلــق فــرص العمــل ،وبنــاء قــدرات املؤسســات االقتصاديــة

البناء نحو حياة أفضل:

والدولييــن.

معيشــية وظــروف حيــاة أحســن مــن ذي قبــل لكافــة

املتابعــة للمشــاريع مــن خــال آليــات تتســم بالوضــوح

املالئمــة للتنميــة االقتصاديــة املحليــة ،بمــا يف ذلــك

املؤسســات والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة والشــركاء املحلييــن

االعتمــاد يف وصــف الواقــع الحالــي ىلع تقييــم االحتياجــات املفصــل

كأولويــة:

6

وتشــمل النســاء واألطفــال وذوي اإلعاقــة والفقــراء

( )Detailed Need Assessment - DNAباإلضافــة إلــى التقاريــر املحدثة املنشــورة

والحــاالت االجتماعيــة واأليتــام واملشــردين.

ملؤسســات األمــم املتحــدة التــي تتابــع األوضــاع اإلنســانية وترصــد
احتياجــات قطــاع غــزة يف كافــة القطاعــات.

ذات العالقــة :حيــث ســتتولى املؤسســات الحكوميــة
والهيئــات املحليــة عمليــة التخطيــط والتنفيــذ واملراقبــة
للمشــاريع بالشــراكة والتنســيق مــع املؤسســات املحليــة
والدوليــة.
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« آليات التمويل واملتابعة:
ســيتم تنفيــذ كافــة املشــاريع والتدخــات املطلوبــة للمشــاريع يف قطــاع غــزة حســب
األولويــة املقترحــة وفقــا للتمويــل الــذي توفــره الجهــات املانحــة مــع الحــرص ىلع
التنســيق بكفــاءة وفعاليــة مــع كل الجهــات املانحــة ومــن يمثلهــا وذلــك مــن خــال لجنــة
مختصــة يتــم تشــكيلها مــن املؤسســات الحكوميــة والهيئــات املحليــة صاحبــة االختصــاص
للمتابعــة واإلشــراف ىلع تنفيــذ املشــاريع ،وســتتولى اللجنــة مســئولية إعــداد خطــة
تفصيليــة لــكل منحــة حســب توزيعهــا ىلع القطاعــات املختلفــة ،بحيــث تشــمل الخطــة
ىلع أهــداف واضحــة وخطــة عمــل تنفيذيــة لجميــع اإلجــراءات ىلع مســتوى القطاعــات
والقطاعــات الفرعيــة مــع جــداول زمنيــة.
كمــا ســتتم عمليــة املتابعــة والتحكــم والرقابــة لــكل مشــروع عبــر تقاريــر شــهرية وتقاريــر
مرحليــة يتــم رفعهــا للجهــة املمولــة ،تتنــاول أهــم اإلنجــازات ومــا تــم تحقيقــه مــن أهداف.
ومــن املمكــن أن تقــوم الجهــات املانحــة بمتابعــة تنفيــذ تلــك البرامــج واملشــاريع مــن
خــال املؤسســات الحكوميــة والهيئــات املحليــة العاملــة يف قطــاع غــزة وذلــك بالتنســيق
مــع أي مــن املؤسســات التابعــة لألمــم املتحــدة مثــل (UNRWA, UNDP, UNOPS, WORLD BANK
) أو البنــك اإلســامي للتنميــة ،صنــدوق إقــراض البلديــات ،مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل،
اللجنــة القطريــة إلعمــار غــزة ،أي مــن املؤسســات الدوليــة واملؤسســات غيــر الحكوميــة
األخــرى العاملــة يف قطــاع غــزة.
أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة
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«ملخص أولويات التدخالت املطلوبة:

«ملخص أولويات التدخالت املطلوبة:

تضمنــت الوثيقــة أبــرز التدخــات ذات األولويــة لتنميــة قطــاع غــزة يف القطاعــات
املختلفــة ،وتضــم مشــاريع قطــاع البنيــة التحتيــة جملــة مــن البرامــج
واملشــاريع التطويريــة ذات األثــر التنمــوي يف قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي،
الكهربــاء ،الطــرق ،والتــي ستســاهم يف تحســين حيــاة املواطنيــن يف قطــاع غــزة

التكلفة االجمالية

«قطاع البنية التحتية

مثــل مشــاريع تحســين وتطويــر شــبكات امليــاه والصــرف الصحــي وتأهيــل شــبكات

%40

3.0

مليار دوالر

الكهربــاء والطــرق لألحيــاء الســكنية ،واســتكمال تطويــر الطــرق اإلقليميــة يف القطــاع،
وتأهيــل مقــرات الدفــاع املدنــي وإقامــة حدائــق ومنتزهــات عامــة.

إجمالي املستفيدين

وتضــم مشــاريع قطــاع التنميــة االجتماعيــة :جملــة املشــاريع يف قطــاع

1.9

الصحــة واإلســكان والرعايــة االجتماعيــة والتعليــم والتدريــب املهنــي ،وتشــمل
عــددًا مــن املشــاريع العاجلــة كتأهيــل بيــوت الفقــراء والحــاالت االجتماعيــة
واســتكمال برامــج إعــادة إعمــار مــا تــم هدمــه جــراء االعتــداءات اإلســرائيلية باإلضافــة

مليون مواطن

«قطاع التنمية االجتماعية

%35

إلــى مشــاريع تنمويــة وتطويريــة كإعــادة تأهيــل وتطويــر عــدد مــن املــدارس ومراكــز
الرعايــة األوليــة وإقامــة مجمعــات ســكنية وتطويــر مناطــق جــذب ســكاني جديــدة
وتزويدهــا بالبنــى التحتيــة الالزمــة.
أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة
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مشروع

«ملخص أولويات التدخالت املطلوبة:

«ملخص أولويات التدخالت املطلوبة:
وتضــم مشــاريع قطــاع التنميــة االقتصاديــة جملــة مــن البرامــج
واملشــاريع ذات األثــر االقتصــادي التنمــوي بهــدف دعــم قطــاع الزراعــة
والتشــغيل والصناعــة واإلنتــاج كتطويــر مناطــق صناعيــة وتشــغيل عــدد
مــن الخريجيــن والعمــال والحرفييــن مــن أجــل التأهيــل واإلنتــاج ،ودعــم برامج

التكلفة االجمالية

«قطاع التنمية االقتصادية

%23

تمويــل املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة.

3.0

مليار دوالر

وتشــمل مشــاريع قطــاع الحوكمــة وبنــاء املؤسســات جملــة مــن
البرامــج واملشــاريع لتطويــر الخدمــات الحكوميــة ودعــم الحوســبة

إجمالي املستفيدين

1.9

وتحســين ســير اإلجــراءات والتــي ســتترك آثــاًرا إيجابيــة ىلع الــوزارات

مليون مواطن

والهيئــات واملؤسســات العامــة والبلديــات كتطويــر خدمــات الدفــاع
املدنــي ،وتعزيــز قــدرة القطــاع العــام ىلع التدخــل الطــارئ والعمــل يف

«قطاع الحكومة وبناء املؤسسات

%02

أوقــات الكــوارث وتحســين مســتوى الخدمــات الحكوميــة والخدمــات املقدمــة
للجمهــور.

عدد املشاريع

167
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مشروع

xxx

القطاع الفرعي

«ملحق
xxx 1

أولويات املشاريع

البرنامج رقم  1ضمن القطاع الفرع
(يضم البرنامج عددا من املشاريع ذات األولوية).

التنموية لقطاع غزة

xxx 1 -0 1

املشــروع رقــم  1ضمــن البرنامــج رقــم  1يف القطــاع
الفرعــي ()XXX
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16

17

أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة

 .1التدخالت ذات األولوية يف قطاع البنية التحتية

رمز املشروع

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

القطاع الفرعي( :املياه والصرف الصحي والبيئة)
WSE1

عدد املشاريع)08( :

برنامج زيادة كفاءة وفعالية أنظمة املياه والصرف الصحي يف قطاع غزة

WSE 1-01

تطوير ورفع كفاءة آبار مياه للشرب ولألغراض العامة

سلطة املياه  +وزارة الحكم املحلي +مزودي الخدمات

10.0

WSE 1-02

إنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي الداخلية يف البلديات املختلفة -مراحل

سلطة املياه  +وزارة الحكم املحلي  +القطاع الخاص

55.0

WSE 1-03

تشغيل املرافق الخاصة باملياه والصرف الصحي بنظام الطاقة الشمسية

وزارة الحكم املحلي +سلطة الطاقة +القطاع الخاص

4.0

WSE 1-04

تطوير شبكات تجميع مياه األمطار وحقن الخزان الجويف  -مراحل الجوفية-
مراحل

سلطة املياه  +وزارة الحكم املحلي  +القطاع الخاص

15.0

WSE 1-05

حصاد مياه األمطار وتغذية الخزان الجويف وتطوير نظام مراقبة املياه

سلطة املياه  +وزارة الحكم املحلي  +القطاع الخاص

25.0

WSE 1-06

إعادة استخدام املياه العادمة املعالجة يف الري

وزارة الزراعة  +سلطة املياه +وزارة الحكم املحلي  +القطاع الخاص

12.0

WSE 1-07

إصالح وصيانة وتشغيل املرافق الخاصة باملياه والصرف الصحي (سنوي-

سلطة املياه  +وزارة الحكم املحلي  +مزودي الخدمات

20.0

سلطة املياه  +وزارة الحكم املحلي  +مصلحة مياه بلديات الساحل +القطاع الخاص

20.0

تشغيلي ملدة  5سنوات)
WSE 1-08

أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة  -عام 1441 / 2020

إجمالي املوازنة للبرنامج ) 161.0( :مليون دوالر

مضاعفة القدرة اإلنتاجية ملحطة معالجة الشمال NGEST
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19

رمز املشروع

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

القطاع الفرعي( :املياه والصرف الصحي والبيئة)

WSE2

برنامج زيادة كفاءة وفعالية منظومة إدارة النفايات الصلبة يف قطاع غزة

عدد املشاريع)08( :

WSE2-01

تحويل النفايات من املكبات العشوائية وغير القانونية

سلطة جودة البيئة  +مجالس الخدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة +وزارة الحكم املحلي  +القطاع الخاص

5.0

WSE2-02

إغالق مكبات نفايات يف قطاع غزة

سلطة جودة البيئة  +وزارة الحكم املحلي +مجالس الخدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة  +القطاع الخاص

5.0

WSE2-03

توسيع مكبات نفايات يف قطاع غزة

سلطة جودة البيئة  +وزارة الحكم املحلي +مجالس الخدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة  +القطاع الخاص

15.0

WSE2-04

شراء وتوريد مركبات وشاحنات نقل نفايات يف محافظات قطاع غزة

وزارة الحكم املحلي  +مجالس الخدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة  +القطاع الخاص

5.0

WSE2-05

إنشاء وتطوير مكبات ومحطات ترحيل النفايات يف محافظات قطاع غزة

سلطة جودة البيئة  +مجالس الخدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة  +وزارة الحكم املحلي  +القطاع الخاص

8.0

WSE2-06

إنشاء وتطوير وحدة معالجة النفايات الطبية الخطرة

سلطة جودة البيئة  +مجالس الخدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة  +وزارة الحكم املحلي  +القطاع الخاص

2.0

WSE2-07

إنشاء محطة غاز بيولوجي

سلطة جودة البيئة  +مجالس الخدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة  +وزارة الحكم املحلي  +القطاع الخاص

1.0

WSE2-08

إنشاء محطة تدوير النفايات مدرة للدخل

سلطة جودة البيئة  +مجالس الخدمات املشتركة إلدارة النفايات الصلبة  +وزارة الحكم املحلي  +القطاع الخاص

1.5

WSE3

عدد املشاريع)02( :

برنامج حماية شاطئ قطاع غزة

إجمالي املوازنة للبرنامج ) 10.0( :مليون دوالر

WSE3-01

حماية شاطئ قطاع غزة املرحلة األولى

وزارة األشغال العامة واإلسكان  +سلطة جودة البيئة

2.0

WSE3-02

حماية شاطئ قطاع غزة  -املرحلة الثانية

وزارة األشغال العامة واإلسكان  +سلطة جودة البيئة

8.0

إجمالي القطاع الفرعي (املياه والصرف الصحي
أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة  -عام 1441 / 2020

إجمالي املوازنة للبرنامج ) 42.5( :مليون دوالر

20

21

والبيئة)

213.5

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي :الطاقة

NRG 1

برنامج زيادة مصادر الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة

NRG 1-01

الربط اإلقليمي مع االحتالل اإلسرائيلي ىلع نظام

NRG 1-02

إنشاء  5محطات مركزية يف قطاع غزة لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية

شركات مختصة تحت إشراف سلطة الطاقة -يمكن تنفيذ املشروع عن طريق جهات خارجية

بقدرة  20ميجا وات لكل محطة  -مراحل

استثمارية ويتم عمل اتفاقيات شراء طاقة.

شركات دولية خارجية تحت إشراف سلطة الطاقة

 161كيلو فولت (ك.ف)

45.0
100.0

NRG 1-03

الربط مع جمهورية مصر العربية باستخدام نظام  66ك ف «املؤقت»

سلطة الطاقة

21.5

NRG 1-04

الربط اإلقليمي مع جمهورية مصر العربية باستخدام نظام  220ك ف

سلطة الطاقة

60.0

NRG 1-05

توفير  100مولد بقدرة  1ميجا وات وتوزيعها ىلع محافظات قطاع غزة

سلطة الطاقة

20.0

NRG2

عدد املشاريع)02( :

برنامج تقليل تكلفة الطاقة الكهربائية

NRG 2-01

إمداد محطة غزة لتوليد الكهرباء بالغاز

شركات دولية خارجية تحت إشراف سلطة الطاقة

NRG 2-02

إنشاء خزان وقود بسعة  10مليون لتر بمحطة غزة لتوليد الكهرباء

سلطة الطاقة

NRG3

أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة  -عام 1441 / 2020

عدد املشاريع)05( :

إجمالي املوازنة للبرنامج )246.5( :مليون دوالر

برنامج زيادة كفاءة وفعالية شبكات التوزيع

إجمالي املوازنة للبرنامج )89.5( :مليون دوالر

88.0
1.5

عدد املشاريع)05( :

إجمالي املوازنة للبرنامج ) 87.5( :مليون دوالر

NRG 3-01

تحويل شبكة التوزيع إلى شبكة ذكية

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

65.0

NRG 3-02

استبدال قواطع  22ك  .ف وتحديث نظام التشغيل يف محطة التحويل الغربية

الشركة املصنعة  +شركات دولية خارجية تحت إشراف سلطة الطاقة

2.5

22

23

رمز املشروع

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

القطاع الفرعي :الطاقة

NRG 3-03

توريد مواد طارئة لشبكة توزيع الكهرباء ضغط متوسط وضغط منخفض

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

5.0

NRG 3-04

استبدال إنارة الشوارع اإلقليمية والشوارع الرئيسية يف املدن بوحدات إنارة

سلطة الطاقة

10.0

)توفير الربط املباشر للمنشآت الحيوية (مستشفيات ،مضخات مياه ،آبار مياه

سلطة الطاقة

5.0

برنامج استكمال إنشاء وتطوير الشوارع اإلقليمية

عدد املشاريع)06( :

RD 1-01

إنشاء شارع الحرية

وزارة األشغال العامة واإلسكان  +وزارة الحكم املحلي

9.5

RD 1-02

إنشاء شارع الرشيد الساحلي – منطقة الشاطئ

وزارة األشغال العامة واإلسكان

12.0

RD 1-03

استكمال إنشاء شارع الرشيد الساحلي-مراحل

وزارة األشغال العامة واإلسكان

120.0

RD 1-04

إعادة إنشاء وتأهيل شـارع مـوراج

وزارة األشغال العامة واإلسكان  +وزارة الحكم املحلي

20.0

RD 1-05

إنشاء شارع الكرامة – مرحلتين

وزارة األشغال العامة واإلسكان

25.0

RD 1-06

صيانة جزء من شارع صالح الدين (وادي غزة  -الشمال)

وزارة األشغال العامة واإلسكان

25.0

موفرة للطاقة

NRG 3-05

إجمالي القطاع الفرعي (الطاقة)

423.5

القطاع الفرعي :الطرق
RD1

أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة  -عام 1441 / 2020

24

25

إجمالي املوازنة للبرنامج )211.5( :مليون دوالر

رمز املشروع

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

القطاع الفرعي :الطرق
RD 2
RD 2-01

برنامج تطوير شوارع رئيسية يف قطاع غزة

إجمالي املوازنة للبرنامج )70.0( :مليون دوالر

عدد املشاريع)05( :

استبدال إنارة الشوارع اإلقليمية والشوارع الرئيسية يف املدن بوحدات إنارة

13.0

وزارة الحكم املحلي

موفرة للطاقة

RD 2-02

)توفير الربط املباشر للمنشآت الحيوية (مستشفيات ،مضخات مياه ،آبار مياه

وزارة األشغال العامة واإلسكان  +وزارة الحكم املحلي

30.0

RD 2-03

إنشاء شارع الحرية

وزارة األشغال العامة واإلسكان  +وزارة الحكم املحلي

5.0

RD 2-04

إنشاء شارع الرشيد الساحلي – منطقة الشاطئ

وزارة األشغال العامة واإلسكان  +وزارة الحكم املحلي

12.0

RD 2-05

استكمال إنشاء شارع الرشيد الساحلي-مراحل

وزارة النقل واملواصالت  +وزارة الحكم املحلي

10.0

برنامج تطوير وإعادة تأهيل طرق داخلية يف قطاع غزة

عدد املشاريع)02( :

إجمالي املوازنة للبرنامج )160.0( :مليون دوالر

RD 3-01

تطوير ورصف شوارع داخلية  -مراحل

وزارة الحكم املحلي

150.0

RD 3-02

تأهيل طرق زراعية يف املنطقة الحدودية التابعة لكافة املحافظات

وزارة الزراعة  +وزارة الحكم املحلي

10.0

RD 3

إجمالي القطاع الفرعي (الطرق)

أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة  -عام 1441 / 2020

26

27

441.5

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي( :املنشآت العامة)

PB 1

برنامج تطوير املرافق العامة الخدماتية يف قطاع غزة

PB 1-01

إنشاء وإعادة تأهيل مقرات مراكز دفاع مدني جديدة يف محافظات غزة

الدفاع املدني

10.0

PB 1-02

إنشاء وتطوير أسواق يف املحافظات املختلفة وتطوير مراكز املدن

وزارة الحكم املحلي

50.0

PB 1-03

إنشاء منتزهات وحدائق عامة يف املحافظات املختلفة

وزارة الحكم املحلي

5.0

برنامج إعادة تأهيل وتطوير املرافق الرياضية يف قطاع غزة

عدد املشاريع)04( :

إجمالي املوازنة للبرنامج )40.0( :مليون دوالر

PB 2-01

إنشاء أستاذ رياضي مركزي شمال القطاع

وزارة الشباب والرياضة

5.0

PB 2-02

مشروع املدينة الرياضية املركزية

وزارة الشباب والرياضة

26.0

PB 2-03

انشاء وتعشيب مالعب رياضية بالعشب الصناعي

وزارة الشباب والرياضة  +وزارة الحكم املحلي  +وزارة التربية والتعليم العالي

5.0

PB 2-04

تأهيل وتطوير الصاالت الرياضية يف قطاع غزة

وزارة الشباب والرياضة

4.0

برنامج إعادة تأهيل وتطوير املباني واملنشآت الحكومية

عدد املشاريع)08( :

إجمالي املوازنة للبرنامج )48.0( :مليون دوالر

PB 3-01

إنشاء وتجهيز وتأثيث املركز الوطني لعالج وتأهيل النزالء

وزارة الداخلية واألمن الوطني

5.0

PB 3-02

بناء وتطوير مراكز التوقيف ونظارات الشرطة

وزارة الداخلية واألمن الوطني

5.0

PB 2

PB 3
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عدد املشاريع)03( :

إجمالي املوازنة للبرنامج )65.0( :مليون دوالر
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رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي( :املنشآت العامة)

أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة  -عام 1441 / 2020

PB 3-03

إعادة تأهيل وصيانة مباني حكومية -مراحل

وزارة األشغال العامة واإلسكان

25.0

PB 3-04

إنشاء وتأثيث وتجهيز مبنى مديرية املعادن الثمينة

وزارة االقتصاد الوطني

3.0

PB 3-05

إنشاء مجمع محاكم (الشمال  -الوسطى  -رفح)

وزارة العدل

5.0

PB 3-06

)إنشاء مبنى اإلدارات الخاصة بتسجيل امللكيات والحقوق (مبنى سلطة األراضي

سلطة األراضي  +وزارة األشغال العامة واإلسكان

2.0

PB 3-07

إنشاء وتأثيث مبنى وزارة العدل

وزارة العدل

2.0

PB 3-08

إنشاء وتأثيث معهد القضاء

وزارة العدل

1.0

30

31

إجمالي القطاع الفرعي (املنشآت العامة)

113.0

اإلجمالي الكلي لقطاع البنية التحتية

1,191.5

.2التدخالت ذات األولوية يف قطاع التنمية االجتماعية

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي( :الرعاية الصحية)
HC1

عدد املشاريع)06( :

برنامج توفير املستلزمات التشغيلية للمرافق الصحية

HC 1-01

تزويد مرافق وزارة الصحة باألدوية (سنوي تشغيلي)

وزارة الصحة

40.0

HC 1-02

تزويد مرافق وزارة الصحة باملستهلكات الطبية( -سنوي تشغيلي)

وزارة الصحة

8.5

HC 1-03

تزويد مرافق الصحة بالخدمات األساسية نظافة وطعام( -سنوي تشغيلي)

وزارة الصحة  +شركات القطاع الخاص

12.0

HC 1-04

تزويد مرافق وزارة الصحة بالوقود( -سنوي تشغيلي)

وزارة الصحة

6.0

HC 1-05

صيانة مولدات وزارة الصحة وتزويدها بـمولدات جديدة

وزارة الصحة

4.0

HC 1-06

تزويد مراكز الرعاية الصحية بالطاقة الشمسية

سلطة املياه  +وزارة الحكم املحلي  +القطاع الخاص

3.0

HC1

عدد املشاريع)02( :

برنامج تزويد القطاع الصحي باألجهزة واملعدات الطبية وصيانتها

إجمالي املوازنة للبرنامج )30.0( :مليون دوالر

HC 2-01

صيانة وتوريد أجهزة طبية لألقسام املختلفة يف وزارة الصحة

وزارة الصحة

25.0

HC 2-02

زيادة قدرة منظومة خدمات اإلسعاف والطوارئ باملستشفيات (تأهيل وتحديث

وزارة الصحة

5.0

سيارات االسعاف)
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إجمالي املوازنة للبرنامج )73.5( :مليون دوالر

32

33

رمز املشروع

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

القطاع الفرعي( :الرعاية الصحية)
HC 3

برنامج إنشاء وتجهيز وإعادة تأهيل املرافق الصحية يف قطاع غزة

عدد املشاريع)07( :

HC 3-01

إنشاء وتأثيث مبنى الطوارئ يف مجمع الشفاء الطب

وزارة الصحة

3.0

HC 3-02

بناء وتجهيز العيادات الخارجية وتأهيل مراكز الرعاية األولية

وزارة الصحة

10.0

HC 3-03

انشاء وتجهيز مبنى الباطنة واالطفال مجمع ناصر الطبي

وزارة الصحة

50.0

HC 3-04

انشاء وتجهيز مبنى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي

وزارة الصحة

50.0

HC 3-05

إنشاء مبنى املخازن يف وزارة الصحة

وزارة الصحة

16.5

HC 3-06

استكمال مباني مستشفى االوروبي

وزارة الصحة

25.0

HC 3-07

إنشاء وتأثيث مستشفى رفح

وزارة الصحة

25.0

برنامج انشاء وتجهيز مراكز عالجية متخصصة ومتطورة

عدد املشاريع)03( :

HC 4-01

إنشاء وتجهيز مركز متطور ومتنوع لعالج األورام

وزارة الصحة

34.0

HC 4-02

إعادة تأهيل وتجهيز مركز األورام يف مستشفى الشفاء

وزارة الصحة

10.0

HC 4-03

إنشاء وتطوير مراكز التأهيل واالستشفاء

وزارة الصحة

15.0

HC 4
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34

35

إجمالي املوازنة للبرنامج )179.5 :مليون دوالر

إجمالي املوازنة للبرنامج )59.0( :مليون دوالر

إجمالي القطاع الفرعي (الصحية)

342.0

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي( :الرعاية االجتماعية)
SW 1
SW 1-01

برنامج تحسين مستوى الخدمات االجتماعية يف قطاع غزة

عدد املشاريع)04( :

صندوق دعم برامج الحماية االجتماعية (أيتام -فقراء -فئات مهمشة -ذوي

وزارة التنمية االجتماعية

إجمالي املوازنة للبرنامج )105.0( :مليون دوالر

100.0

إعاقة)  -سنوي

SW 1-02

ترميم وتطوير مؤسسة الربيع لألحداث

وزارة التنمية االجتماعية  +وزارة األشغال العامة واإلسكان

2.0

SW 1-03

إنشاء مركز «حماية» لألطفال املشردين واملعنفين

وزارة التنمية االجتماعية  +وزارة األشغال العامة واإلسكان

2.0

SW 1-04

إنشاء مركز البركة للمسنين

وزارة التنمية االجتماعية  +وزارة األشغال العامة واإلسكان

1.0

برنامج تحسين مستوى الخدمات االجتماعية يف قطاع غزة

عدد املشاريع)01( :

SW 2-01

تعزيز وتمكين املرأة وزيادة قدرتها ىلع املشاركة الفاعلة يف املجتمع

التنمية االجتماعية  +وزارة املرأة

HSH 1

برنامج إصالح وإعادة إعمار الوحدات السكنية املتضررة واملهدومة

عدد املشاريع)02( :

HSH 1-01

إعادة إعمار وحدات سكنية مهدومة كليا جراء العدوان

وزارة األشغال العامة واإلسكان

80.0

HSH 1-02

ترميم وإعادة تأهيل وحدات سكنية متضررة جزئيًا جراء العدوان

وزارة األشغال العامة واإلسكان

50.0

SW 2

إجمالي املوازنة للبرنامج )1.0( :مليون دوالر

1.0

إجمالي القطاع الفرعي (الرعاية االجتماعية)

106.0

القطاع الفرعي( :اإلسكان واإليواء)
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37

إجمالي املوازنة للبرنامج )130.0( :مليون دوالر

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي( :اإلسكان واإليواء)
HSH 2

برنامج سكن كريم لعيش كريم

عدد املشاريع)02( :

HSH 2-01

«مسكن كريم» لتحسين ظروف السكن للفقراء والحاالت االجتماعية – مراحل

وزارة األشغال العامة واإلسكان

70.0

HSH 2-02

إمداد بيوت الفقراء بالطاقة البديلة ( 1كيلو وات لكل بيت) لعدد  10,000أسرة

سلطة الطاقة  +وزارة التنمية االجتماعية وبالتنسيق مع وزارة األشغال العامة واإلسكان

15.0

برنامج تعزيز وتطوير قطاع اإلسكان

عدد املشاريع)02( :

HSH 3-01

تسجيل وتوثيق الوحدات السكنية والعقارات يف قطاع غزة

وزارة األشغال العامة واإلسكان

5.0

HSH 3-02

دعم تمويل صندوق اإلسكان – مراحل

وزارة األشغال العامة واإلسكان

60.0

برنامج تطوير التجمعات السكنية يف قطاع غزة

عدد املشاريع)02( :

تطوير األحياء السكنية الجديدة (مجمعات سكنية مع البنية التحتية األساسية

وزارة الحكم املحلي +سلطة األراضي +وزارة األشغال العامة واإلسكان

100.0

وزارة الحكم املحلي +سلطة األراضي +وزارة األشغال العامة واإلسكان

50.0

HSH 3

HSH 4
HSH 4-01

إجمالي املوازنة للبرنامج )85.0( :مليون دوالر

إجمالي املوازنة للبرنامج )65.0( :مليون دوالر

إجمالي املوازنة للبرنامج )150.0( :مليون دوالر

والخدمات واملرافق العامة) – مراحل
HSH 4-02

تطوير املناطق غير املخططة واملهمشة عمرانيا – مراحل

إجمالي القطاع الفرعي (اإلسكان)
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39

430.0

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي( :التعليم والتدريب املهني)
EDU 1

إجمالي املوازنة للبرنامج )30.0( :مليون دوالر

برنامج زيادة قدرة قطاع التعليم والتدريب املهني يف قطاع غزة

عدد املشاريع)01( :

EDU 1-01

دعم  30ألف طالب من طلبة الجامعات الفلسطينية بالرسوم الدراسية ملدة عام

وزارة التربية والتعليم العالي

EDU 2

برنامج تطوير وإعادة تأهيل املؤسسات التعليمية والثقافية يف قطاع غزة

عدد املشاريع)05( :

EDU 2-01

ترميم وتطوير املدارس الحكومية الحالية وتزويدها باملختبرات العلمية واملالعب
املعشبة

وزارة التربية والتعليم العالي

20.0

EDU 2-02

إنشاء مدارس جديدة وتجهيزها وتأثيثها

وزارة التربية والتعليم

102.0

EDU 2-03

ترميم وتطوير مراكز التدريب املهني يف قطاع غزة

وزارة العمل

15.0

EDU 2-04

إعادة إنشاء وتشطيب دار الكتب الوطنية

وزارة الثقافة  +وزارة األشغال العامة واإلسكان

5.0

EDU 2-05

إنشاء مراكز ثقافية ومكتبات عامة

وزارة الثقافة  +وزارة األشغال العامة واإلسكان

3.0

30.0
إجمالي املوازنة للبرنامج )145.0( :مليون دوالر

إجمالي القطاع الفرعي (التعليم والتدريب املهني)
اإلجمالي الكلي لقطاع التنمية االجتماعية
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41

175.0
1,043.0

.3التدخالت ذات األولوية يف قطاع التنمية االقتصادية

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي( :صناعة وإنتاج)
IP

عدد املشاريع)10( :

برنامج زيادة القدرات الصناعية واإلنتاجية يف قطاع غزة

IP 1-01

إنشاء وتطوير  5مناطق صناعية

وزارة االقتصاد الوطني

100.0

IP 1-02

إنشاء وتطوير  5مناطق صناعية حرفية

وزارة االقتصاد الوطني

25.0

IP 1-03

تحديث القطاع الصناعي

وزارة االقتصاد الوطني

13.0

IP 1-04

إعادة تأهيل وتطوير الصناعات االستراتيجية (األعالف ،الكرتون ،األكسجين).. ،

وزارة االقتصاد الوطني

60.0

IP 1-05

دعم إنشاء صندوق ضمان مخاطر االستثمار غير التجاري لدى القطاع الخاص

وزارة االقتصاد الوطني

60.0

IP 1-06

تطوير معبر رفح التجاري

وزارة االقتصاد الوطني

6.0

IP 1-07

إنشاء مرافئ للصيادين بدي ً
ال عن املرافئ العشوائية

وزارة الزراعة  +وزارة النقل واملواصالت

5.0

IP 1-08

تطوير ميناء غزة

وزارة النقل واملواصالت

5.0

IP 1-09

تطوير معبر كرم أبو سالم

وزارة االقتصاد الوطني

6.0

IP 1-10

إمداد األصول اإلنتاجية بالطاقة الشمسية

وزارة الزراعة – سلطة الطاقة-البلديات بالشراكة املؤسسات األهلية

9.0

IP 2
IP 2-01

عدد املشاريع)1( :

برنامج إعادة إعمار املنشآت االقتصادية املدمرة واملتضررة
إعادة إعمار القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والخدماتي والسياحي

وزارة االقتصاد الوطني  +وزارة الزراعة

42

43

إجمالي املوازنة للبرنامج )200.0( :مليون دوالر

200.0

املتضرر جراء العدوان
أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة  -عام 1441 / 2020

إجمالي املوازنة للبرنامج )289.0( :مليون دوالر

إجمالي القطاع الفرعي (صناعة وإنتاج)

489.0

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي ( :التشغيل والحد من البطالة)
EMP 1

إجمالي املوازنة للبرنامج )82.5( :مليون دوالر

برنامج التشغيل والتمكين االقتصادي للحد من البطالة

عدد املشاريع)05( :

EMP 1-01

تشغيل من أجل التأهيل واإلنتاج (خريجين  +عاطلين عن العمل)

وزارة العمل

50.0

EMP 1-02

مشروع القرية الذكية (حاضنات تكنولوجية)

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

10.0

EMP 1-03

برنامج تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة

وزارة االقتصاد الوطني

10.0

EMP 1-04

تفعيل صندوق دعم الشباب الفلسطيني

وزارة االقتصاد الوطني +وزارة الشباب والرياضة

10.0

EMP 1-05

التمكين االقتصادي للفئات األكثر هشاشة من النساء والحاالت االجتماعية

وزارة االقتصاد الوطني +وزارة التنمية االجتماعية  +وزارة شؤون املرأة

2.5

إجمالي القطاع الفرعي (التشغيل والحد من البطالة)

82.5

القطاع الفرعي( :دعم وتطوير القطاع الزراعي (إنتاج نباتي وحيواني وسمكي)
AGR 1
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برنامج زيادة الصادرات الزراعية

عدد املشاريع)18( :

AGR 1-01

تأهيل وتطوير مختبرات وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

AGR 1-02

إعادة تأهيل القطاع الزراعي املتضرر جراء العدوان

وزارة الزراعة +البلديات بالشراكة املؤسسات األهلية

AGR 1-03

مشروع املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية

وزارة الزراعة

2.0

AGR 1-04

مشروع صناعات غذائية

وزارة الزراعة +البلديات بالشراكة املؤسسات األهلية

2.0
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إجمالي املوازنة للبرنامج )85.0( :مليون دوالر

3.0
24.0

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي( :دعم وتطوير القطاع الزراعي (إنتاج نباتي وحيواني وسمكي)
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AGR 1-05

إعادة تأهيل األراضي الزراعية وتحسين خواص التربة

وزارة الزراعة بالشراكة املؤسسات األهلية

7.0

AGR 1-06

إعادة تأهيل اآلبار الزراعية ،الخطوط الناقلة والطرق الزراعية

وزارة الزراعة +البلديات بالشراكة املؤسسات األهلية

7.0

AGR 1-07

تطوير وتأهيل قطاع الخدمات البيطرية

وزارة الزراعة بالشراكة املؤسسات األهلية

2.0

AGR 1-08

إنشاء صوامع الغالل يف املحافظات املختلفة

وزارة الزراعة

10.0

AGR 1-09

إنشاء مستودعات وثالجات حفظ أغذية مركزية

وزارة االقتصاد الوطني

6.5

AGR 1-10

إنشاء مركز بحوث زراعية ومختبر منتجات زراعية

وزارة الزراعة

5.0

AGR 1-11
AGR 1-12

تحسين األمن الغذائي وسالمة الغذاء (فحص متبقيات املبيدات وعناصر
التربة)

وزارة الزراعة

1.0

إنشاء محجر زراعي (نباتي وحيواني)

وزارة الزراعة  +وزارة األشغال العامة واإلسكان

2.0

AGR 1-13

إنشاء مبنى املختبرات املركزية لفحص املواد الغذائية

وزارة الزراعة

3.0

AGR 1-14

إنشاء مركز تنمية الثروة الحيوانية

وزارة الزراعة

1.5

AGR 1-15

إنشاء مسلخ للدواجن وثالجات حفظ

وزارة الزراعة

.4

AGR 1-16

دعم مربي املجثرات الصغيرة

وزارة الزراعة

1.5

AGR 1-17

تزويد حظائر الدواجن القائمة بنظام الطاقة الشمسية لإلضاءة والتهوية

وزارة الزراعة

1.5

AGR 1-18

تشغيل اآلبار الزراعية بالطاقة الشمسية

وزارة الزراعة

4.0
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رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي( :دعم وتطوير القطاع الزراعي (إنتاج نباتي وحيواني وسمكي)
AGR 2

برنامج تنمية وتطوير قطاع الزراعة البحرية

عدد املشاريع)08( :

AGR 2-01

توريد معدات ومركبات بحرية

وزارة الزراعة

1.5

AGR 2-02

إنشاء حيد اصطناعي يف بحر قطاع غزة

وزارة الزراعة

1.5

AGR 2-03

إنشاء مفرخ لألسماك البحرية

وزارة الزراعة

1.5

AGR 2-04

اعادة تأهيل قطاع الصيد البحري

وزارة الزراعة

6.0

AGR 2-05

إنشاء أقفاص بحرية لألسماك

وزارة الزراعة

2.0

AGR 2-06

إنشاء حسبة للسمك يف كافة املحافظات

وزارة الزراعة  +وزارة األشغال العامة واإلسكان

2.0

AGR 2-07

إنشاء ورشتي صيانة للمراكب واملحركات

وزارة الزراعة

0.5

AGR 2-08

إضاءة مراكب الصيادين بالطاقة الشمسية

وزارة الزراعة

0.5

إجمالي القطاع الفرعي (دعم الزراعة -إنتاج نباتي وحيواني وسمكي )

أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة  -عام 1441 / 2020

48

49

إجمالي املوازنة للبرنامج )15.5( :مليون دوالر

100.5

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي( :تطوير املناطق األثرية)
ARCHG 1

برنامج تطوير املناطق األثرية واملعالم الوطنية

عدد املشاريع)03( :

إجمالي املوازنة للبرنامج )18.0( :مليون دوالر

ARCHG 1-01

ترميم وتأهيل املناطق األثرية يف قطاع غزة

وزارة السياحة واآلثار

10.0

ARCHG 1-02

ترميم الكنائس واملساجد األثرية

وزارة السياحة واآلثار

5.0

ARCHG 1-02

إنشاء متحف وطني

وزارة الثقافة  +وزارة السياحة واآلثار  +وزارة األشغال العامة واإلسكان

3.0

إجمالي القطاع الفرعي (تطوير املناطق األثرية)
اإلجمالي الكلي لقطاع التنمية االقتصادية
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18.0
690.0

 .4التدخالت ذات األولوية يف قطاع الحكومة
وبناء املؤسسات

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

القطاع الفرعي( :تطوير خدمات)
SD 1

عدد املشاريع)07( :

برنامج تعزيز القدرات والجاهزية للتدخل أوقات الطوارئ

إجمالي املوازنة للبرنامج )27.0( :مليون دوالر

SD 1-01

تعزيز قدرة القطاع العام ىلع التدخل الطارئ والعمل يف أوقات الكوارث
(اآلليات)

وزارة األشغال العامة واإلسكان

8.0

SD 1-02

صيانة وإعادة تأهيل مركبات اإلطفاء واإلنقاذ وتوفير مركبات إطفاء وإنقاذ

الدفاع املدني

7.5

SD 1-03

توفير مركبات صهاريج عدد  10للدفاع املدني

الدفاع املدني

1.0

SD 1-04

توفير مركبات إنقاذ سلم هيدروليكي للدفاع املدني

الدفاع املدني

6.5

SD 1-05

توفير حفار ألغراض اإلنقاذ يف الدفاع املدني ( 4حفارات)

الدفاع املدني

2.0

SD 1-06

تزويد مراكز الدفاع املدني بآبار مياه جوفيه عدد ( )7آبار

الدفاع املدني

1.0

SD 1-07

توريد معدات إطفاء وإنقاذ والحماية الشخصية للعاملين باملديرية العامة
للدفاع املدني

الدفاع املدني

1.0

جديدة عدد ( )10للدفاع املدني

SD 2

أولويات املشاريع التنموية لقطاع غزة  -عام 1441 / 2020

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

عدد املشاريع)03( :

برنامج تحسين مستوى الخدمات املقدمة للجمهور

إجمالي املوازنة للبرنامج )10.0( :مليون دوالر

SD 2-01

إعادة إعمار البنى التحتية للمعاقين يف املرافق الرياضية

وزارة الشباب والرياضة

2.0

SD 2-02

تطوير صاالت استقبال الجمهور يف املؤسسات العامة

وزارة األشغال العامة واإلسكان  +الوزارات ذات العالقة

3.0

SD 2-03

إنشاء مباني إدارية (مجمع مديريات) يف املحافظات املختلفة (النافذة

وزارة األشغال العامة واإلسكان

5.0

الحكومية العامة)

52

53

رمز املشروع

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

القطاع الفرعي( :تطوير خدمات)
SD 3

برنامج تطوير خدمات القطاع الحكومي

إجمالي املوازنة للبرنامج )4.0( :مليون دوالر

عدد املشاريع)03( :

SD 3-01

تعزيز قدرة وزارة األشغال العامة واإلسكان ىلع ضبط جودة قطاع اإلنشاءات

وزارة األشغال العامة واإلسكان

0.5

SD 3-02

انشاء املعمل الجنائي والطب الشرعي

الدفاع املدني

3.0

SD 3-03

تزويد سلطة األراضي بأجهزة نظام تحديد املوقع العاملي ( ( GPSعدد  10أجهزة

سلطة األراضي  +وزارة األشغال العامة واإلسكان  +وزارة الحكم املحلي

0.5

إجمالي القطاع الفرعي (تطوير خدمات)

41.0

القطاع الفرعي( :الحوسبة وتحسين سير العمليات)
ICT 1

برنامج تطوير البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

ICT 1-01

إنشاء وتجهيز املعهد التقني لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

3.0

ICT 1-02

حوسبة أنظمة العمل يف الهيئات املحلية (كل البلديات)

وزارة الحكم املحلي

3.0

ICT 2

برنامج تطوير الهياكل اإلدارية لتحسن سير العمليات

ICT 2-01

إعادة هيكلة العمل الصحي العام والخاص يف قطاع غزة

ICT 3
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عدد املشاريع)02( :

إجمالي املوازنة للبرنامج )6.0( :مليون دوالر

عدد املشاريع)01( :

1.0

وزارة الصحه

برنامج تطوير الخدمات الحكومية اإللكترونية

إجمالي املوازنة للبرنامج )1.0( :مليون دوالر

عدد املشاريع)02( :

إجمالي املوازنة للبرنامج )4.5( :مليون دوالر

ICT 3-01

تطوير الخدمات الحكومية ورفع القدرة التكنولوجية

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالشراكة مع القطاع الخاص

1.0

ICT 3-02

انشاء وتجهيز و تشغيل البرج التكنولوجي ICT TOWER

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

3.5
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اإلجمالي الفرعي (الحوسبة وتحسين سير العمليات)

11.5

رمز املشروع

اسم املشروع /البرنامج

املوازنة التقديرية املطلوبة (مليون )$

جهة اإلشراف والجهات الشريكة

القطاع الفرعي( :املأسسة والتطوير اإلداري)
AD 1

برنامج تطوير النظم اإلدارية يف مؤسسات القطاع العام

إجمالي املوازنة للبرنامج )2.0( :مليون دوالر

عدد املشاريع)02( :

AD 1-01

انشاء وتجهيز مقر مركز املعلومات الحكومي

األمانة العامة ملجلس الوزراء  +وزارة األشغال العامة واإلسكان

1.0

AD 1-02

انشاء املكتبة القانونية

وزارة العدل  +وزارة الثقافة  +وزارة الحكم املحلي

1.0

اإلجمالي الفرعي (املأسسة والتطوير اإلداري)

2.0

القطاع الفرعي( :بناء قدرات)
BC 1
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برنامج تعزيز وتطوير قدرات العاملين يف القطاع العام

إجمالي املوازنة للبرنامج )12.0( :مليون دوالر

عدد املشاريع)06( :

BC 1-01

تطوير وبناء قدرات املوارد البشرية يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

1.0

BC 1-02

تطوير أداء املستشفيات وبرتوكوالت العالج (تدريب وابتعاث)

وزارة الصحة

5.0

BC 1-03

برنامج شامل لتطوير قدرات العاملين يف الهيئات املحلية

وزارة الحكم املحلي

3.0

BC 1-04

تطوير برامج متخصصة يف مجال بناء القدرات القيادية ملوظفي الوظائف

ديوان املوظفين العام

1.0

اإلشرافية

BC 1-05

تطوير قدرات موظفي الخدمة املدنية وتمكينهم يف الوظيفة العامة

ديوان املوظفين العام

1.0

BC 1-06

تدريب الكادر الحكومي يف مجال حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون

وزارة العدل +ديوان املوظفين العام

1.0
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اإلجمالي الفرعي (بناء قدرات)

12.0

اإلجمالي الكلي لقطاع الحوكمة وبناء املؤسسات

66.0
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غــزة  -النصــر  -أبــراج المقوســي
وزارة األشــغال العامة واإلســكان
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