
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تمهيد 
 بشرية  2022أغسطس    05يوم الجمعة،  بدأت الجولة الخامسة من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  

ً
ومادية  ، والذي استمر ملدة ثالثة أيام خلف وراءه أضرارا

أطفال    151منهم    360إجمالي عدد اإلصابات هو  من النساء كما وأعلنت عن    4طفال و    17منهم     49استشهاد   جسيمة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن

بيت، بما في ذلك عدد من األبراج السكنية التي تضم    1,908بيت أصبح غير صالح للسكن، وتم تدمير جزئي لـ    77بيت بشكل كلي و 22وتم تدمير    نساء،  59و  

قار دوائر رسمية تابعة  مطالت الغارات اإلسرائيلية  و كما أدت هذه الهجمات إلى خسائر كبيرة في أرواح املدنيين الفلسطينيين   منها "برج فلسطين"، عشرات املنازل 

 ، وأراض ي زراعية. فلسطينية في القطاع الصحيللحكومة ال

 وعليه نستعرض لكم مقترح إلعادة إعمار غزة  −
 

 األضرار البشرية:  −

عدوان وفق وفقا للمصادر الصحية الرسمية الفلسطينية في قطاع غزة، خلف العدوان على القطاع خسائر باهظة في األرواح، وفيما يلي أبرز إحصائيات ال

 املصادر الرسمية:  

 وزيع الشهداء والجرحى حسب الفئة العمريةت   

 اإلجمالي  كبار السن أطفال نساء رجال 

 49 1 17 3 28 عدد الشهداء

 360 20 151 59 130 عدد الجرحى 

 409 21 168 62 158 اإلجمالي 

 توزيع الشهداء والجرحى حسب املحافظة  

 اإلجمالي  رفح  خانيونس  الوسطى  غزة  شمال غزة  املنطقة 

 49 7 8 4 10 20 الشهداء 

 360 48 30 10 121 151 الجرحى 

 توزيع الشهداء والجرحى حسب حالة املصاب  

 اإلجمالي طفيفة  متوسطة  حرجة وخطيرة الحالة 

 360 253 87 20 العدد

 100% 70.3% 24.2% 5.6% النسبة

 توزيع الشهداء والجرحى حسب سبب اإلصابة
 اإلجمالي  هلع وأخرى  ضربات وكسور  شظايا انفجار وقصف صاروخي  الحالة 

 360 71 8 28 253 العدد 

 100% 19.7% 2.2% 7.8% 70.3% النسبة

  



 

 

 

 

 أسماء الشهداء الذين ارتقوا خالل العدوان األخير على قطاع غزة مرفق  −

 املحافظة العمر االسم # املحافظة العمر االسم #

 رفح  30 اسماعيل عبد الحميد محمد سالمة  26 غزة  50 عماد عبد الرحيم شلح  1

 رفح  51 هناء اسماعيل علي سالمة 27 غزة  24 يوسف سلمان قدوم  2

 رفح  45 رأفت اسماعيل علي سالمة  28 غزة  50 الجعبري تيسير محمود  3

 رفح  47 خالد سعيد منصور  29 غزة  41 سالمة محارب عابد 4

 رفح  30 االء صالح الطهراوي  30 غزة  5 قدوم  عبد هللاآالء  5

 جباليا  31 احمد محمد عفانة  31 غزة  22 ديانا عدنان عطية العمور  6

 جباليا  30 ضياء زهير البرعي  32 غزة  26 املدهون محمد احمد عبد الفتاح  7

 جباليا  15 جميل إيهاب نجم 33 خانيونس  30 فضل مصطفى زعرب  8

 جباليا  6 جميل نجم نجم 34 خانيونس  35 محمد حسن البيوك  9

 جباليا  16 نظمي فايز أبو كرش  35 غزة  25 احمد مازن عزام  10

 جباليا  6 حامد حيدر نجم  36 س بخان يون-الزنة 23 حجازي  عبد هللاتميم غسان  11

 جباليا  17 محمد صالح نجم  37 خانيونس -بني سهيال  27 الصوري نعبد الرحماسامة  12

 البريج 13 محمد ياسر نمر النباهين 38 جباليا  26 حسن محمد منصور  13

 البريج 9 احمد ياسر نمر النباهين  39 بيت حانون  62 نعامة محمد ابو قايدة  14

 البريج 13 داليا ياسر نمر النباهين 40 بيت حانون  19 نورالدين علي الزويدي 15

 البريج 45 ياسر نمر النباهين 41 جباليا  12 حازم محمد سالم 16

 الزيتون  27 خالد ايمن ياسين 42 جباليا  13 احمد محمد النيرب 17

 الزيتون  27 الكحيل شادي عماد نمر  43 جباليا  4 مؤمن محمد النيرب 18

 جباليا  19 محمد محمد ابراهيم زقوت 44 جباليا  19 خليل اياد ابو حمادة  19

 رفح  36 زياد احمد املدلل 45 جباليا  18 احمد وليد الفرام  20

 رفح  14 محمد اياد حسونة 46 جباليا  50 وافق مصباح الخطيب 21

 غزة  24  داوودمحمود  47 الشجاعية  19  جمعة السلك نعبد الرحم 22

 شمال غزة  40 إبراهيم شحدة أبو صالح 48 بيت حانون  10 حنين أبو قايدة  23

 رفح  45 رأفت الزميلي  49   خانيونس 10 ليان الشاعر   24

     خانيونس  24 أنس النشاص ي 25
 

 . يوضح الجدول أدناه بشكل مختصر األضرار البشرية وكيفية املساهمة في مساعدتها −

 اإلجمالي $ القيمة $ طبيعة املساعدة العدد  الضرر نوع 

 98,000 2000 مساعدة نقدية  49 الشهداء

 28,200 $600 كفالة سنوية 47 األيتام

 360 الجرحى 

 أدوات مساعدة(  –مستلزمات طبية  –عالج )أدوية 
 10,000 بليغة  إصابة 20

370,000 
 500 متوسطة إصابة 340

 مساعدة نقدية 
 500 بليغة  إصابة 20

180,000 
 250 إصابة متوسطة 340

متضرري الحرب  

 نفسيا
100,000 

 -حقائب نفسية  –أدوية  –جلسات عالج نفسية 

 رحالت ترفيهية
60 6,000,000 

 6,676,200 اإلجمالي $

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 ألضرار في القطاع الصحيا −

واملستلزمات الطبية والوقود لتشغيل املستشفيات إلجراء العمليات املطلوبة والقيام بواجباتها على أكمل تعاني مستشفيات قطاع غزة من نقص حاد في األدوية  

% وعجز في مواد الطوارئ الطبية  32عجز في املستلزمات الطبية بنسبة  ،%40وجه، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن عجز في األدوية الطبية بنسبة 

 في قطاع غزة. 20إلى  وصل %، باإلضافة إلى انقطاع في التيار الكهربائي22زمات الطوارئ الطبية بنسبة % وعجز في مستل26بنسبة 
ً
 ساعة يوميا

مما أدى  حيث تضرر مركز وسيارة إسعاف بشكل كبير  وبحسب تقرير وزارة الصحة الفلسطينية فقد قام االحتالل بتدمير وقصف للعديد من املنشآت الصحية،  

ديم الخدمة الصحية ونقص في األدوات واألدوية واملستلزمات الطبية، وهذا أدى إلى زيادة العبء على وزارة الصحة في تقديم الدعم الصحي  إلى تعطل في تق

 ملتضرري الحرب بشكل عاجل وإنقاذ حياتهم. 

 وعليه نستعرض لكم في الجدول أدناه بشكل مختصر االحتياجات الالزمة إلعادة اإلعمار القطاع الصحي: −

 اإلجمالي $ القيمة $ طبيعة املساعدة العدد/كمية االحتياجات 

الصحية   تترميم املنشآ 2 املنشآت الصحية )املدمرة بشكل جزئي(   50,000 100,000 

 500,000  توفير األدوية الالزمة للمستشفيات  - األدوية 

 200,000  توفير املستلزمات الطبية - املستلزمات الطبية 

 1,500,00  توفير األجهزة واملعدات للمستشفيات  - واملعدات األجهزة 

 1,300,000 65,000 توفير سيارات إسعاف  20 سيارات اسعاف 

 640,300 640,300 توفير مستلزمات املختبرات   مستلزمات املختبرات 

 818,700 818,700 توفير قطع غيار لألجهزة   الهندسة والصيانة

 1,020,000 1.7 توفير الوقود الكافي بشكل شهري للمستشفيات  600,000 وقود للمستشفيات 

 4,579,000 اإلجمالي $
 

 الدفاع املدني "اإلنقاذ املدني "  −

عدات التي يستخدمها كان الدور األبرز في العدوان األخير على قطاع غزة للدفاع املدني الذي ساهم في إنقاذ العديد من الحيوات بالرغم من قلة األدوات وامل

طاع غزة والتي تعتبر منطقة منكوبة وتهالكها، فقد قام الدفاع املدني بإطالق مناشدة لتوفير العديد من احتياجاته للمساهمة واإلسراع في انقاذ الحيوات في ق

املتواجدة في املناطق بسبب تعرضها ألربع اعتداءات دامية، باإلضافة إلى تضرر املركبات التابعة له في محاوالت إنقاذ العالقين تحت األنقاض وإنقاذ األرواح  

 املستهدفة بسبب االحتالل.  

 اإلجمالي $  القيمة $  العدد/كمية  األداة 

 2,500 50 50 كيلوغرام   5مهدة 

 50,000 250 200 كمامة مع فلتر  

 7,000 70 100 قرص عتلة  

 20,000 100 200 قاذف أملاني 

 20,000 25 800 سترة إطفاء 

 34,000 1,700 20 كنقو

 22,000 1,100 20 دسيك بنزين 

 32,000 1,600 20 منشار خشب بنزين أوروبي 

 18,000 60 300 واط  3000كفاء كهرباء 

 5,000 5 1,000 كفاء عمل 

 20,000 1,000 20 كيلو واط  5مولد بنزين 

 90,000 300 300 كشاف يدوي ستريم اليت 

 7,000 35 200 كشاف يدوي 

 30,400 38 800 كشاف رأس  

 75,000 250 300 خوذة رأس 

 35,000 70 500 بوصة  2خرطوم إطفاء 

 7,000 100 70 بوصة  3خرطوم إطفاء 

 4,900 70 70 بوصة   4خرطوم شفط مياه 

 100,000 1,000 100 بدلة إطفاء 

 20,000 40 500 حذاء إنقاذ 



 

 

 

 

 اإلجمالي $  القيمة $  العدد/كمية  األداة 

 42,000 600 70 قاذف أمريكي 

 60,000 1,000 60 سرينة مع ألواح  

 22,000 220 100 كرس ي إنزال

 22,000 220 100 حزام إنقاذ وسط  

 2,000 1 2,000 ملم   14حبل كتان لإلنزال 

 40,000 2,000 20 مضخة إطفاء  

 31,500 450 70 بوصة   3على  2مثلث توزيع 

 3,500 70 50 بوصة   2محبس 

 1,540 22 70 بوصة   2فلنجة محبس 

 30,000 3 10,000 رغوة فوم باللتر  

 15,000 75 200 كيلو   6اسطوانة إطفاء بودرة 

 7,500 75 100 بوصة   42مقص حديد 

 6,500 65 100 بوصة   38مقص حديد 

 20,000 200 100 مقص كهرباء  

 18,000 180 100 أجهزة اتصال شخصية "مغشيه"

 4,500 90 50 بلطة إطفاء يدوية  

 34,000 170 200 حذاء عازل للكيماوي والكهرباء  

 2,000 40 50 كيلو   3شاكوش 

 1,000 20 50 شوكة حريق  

 3,500 70 50 خطاف إنزال  

 7,000 700 10   5خالط فوم نمرة 

 30 500 15,000 ( Dاسطوانة اكسجين لالشعاف ) 

 60,000 1,200 50 بدلة إنقاذ  

 1,048,340  $ اإلجمالي
 

 
 املنشآت والوحدات السكنية   −

 

بفعل   وحدة سكنية تضررت بشكل بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن 77غزة للهدم الكلي وحدة سكنية في  22تعرضت اإلحصاءات الحكومية، فقد   وفق

 .أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة 1,908جانب على القطاع، إلى   املتواصل القصف اإلسرائيلي الهمجي 

 اإلجمالي  رفح  خانيونس  الوسطى  غزة  شمال غزة  املنطقة 

 22 8 1 0 9 4 هدم كلي 

 77 11 1 2 54 9 بليغ غير قابل للسكن جزئي 

 1,908 83 41 14 1,524 246 هدم جزئي  

 2,007 102 43 16 1,641 282 اإلجمالي 
 

 اإلجمالي $ القيمة $ طبيعة املساعدة العدد/كمية االحتياج 

 99 الوحدات السكنية )بشكل كامل أو غير صالح للسكن(

 118,800 1,200 شهور  6بدل إيجار ملدة 

 297,000 3,000 تأثيث وتجهيز وكسوة ملنزل 

 3,960,000 40,000 إعادة إعمار وترميم

 1,908 الوحدات السكنية )جزئي(
 954,000 500 تأثيث وتجهيز وكسوة منزل 

 1,908,000 1,000 إعادة إعمار وترميم

 6,000 3,000 إعادة إعمار وترميم 2 منشآت دينية )جزئي( 

 75,000 25,000 إعادة إعمار وترميم 3 )جزئي( منشآت تعليمية 

 300,000 30,000 إعادة إعمار وترميم 10 منشآت إعالمية  

 7,618,800 اإلجمالي $ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 القطاع االقتصادي   ⮘
 

، طالت  غارة واعتداء منذ بداية العدوان  80من ، إّن طائرات االحتالل ومدفعياته وبوارجه الحربية قد  شنت أكثر غزة قال رئيس املكتب اإلعالمي الحكومي في

منشآت    10ن جيش االحتالل اإلسرائيلي قصف أكثر من  مختلف مناطق القطاع، وتركز القصف على البيوت واملباني السكنية، كما أوضح رئيس املكتب أ 

 اقتصادية وصناعية وتجارية. 
 

 

 بأن هنالك أنواع للخسائر منها:االقتصاد  ةوكيل وزار حيث أوضح 

 الخسائر املباشرة:   ●

 األضرار املباشرة للمنشأة " من تعرض للهدم جزئي أو كلي ". .1

 فترة الحرب. الخسائر بسبب توقف عمل هذه املنشآت خالل   .2

 الخسائر االقتصادية في اآلالت واملعدات لهذه املنشأة.  .3

الخسائر االقتصادية في العجز على دفع رواتب العمال خالل فترة الحرب،   .4

وزيادة أعداد العاطلين عن العمل بسبب الحرب والتي سينتج عنها ضرر  

 شأة.   كبيرة في كمية اإلنتاج وعدم اإليفاء مع الشركات املتعاقدة مع املن

 الخسائر غير املباشرة: ●

التي  .1 الفترة  التعافي " وهي  الخسائر االقتصادية لهذه املنشأة خالل فترة 

 تحتاجها املنشأة للعمل من جديد " 

للشركات  .2 املنتجات  تسليم  في  التأخر  الناجمة عن  الخسائر االقتصادية 

 املتعاقدة مع املنشأة  

لتزمين معهم بعقود رسمية الخسائر االقتصادية في دفع رواتب العمال امل .3

 وهم في فترة التعافي وال يعملون بسبب تعرض املنشأة للقصف.  

 للقطاع االقتصادي.  GDPالخسائر االقتصادية في الناتج املحلي  .4

الخسائر االقتصادية نتيجة عدم التجديد مع الشركات املتعاقدة مع   .5

شأة  توقف عن العمل خالل هذه الفترة والذهاب ملنالاملنشأة بسبب 

 أخرى وذلك سيتسبب بخسارة املتعاقدين واألرباح

 

 والتدخالت الالزمة:  همرفق في الجدول أدناه حصر لألضرار الواقعة على القطاع االقتصادي واحتياجات −

 اإلجمالي $ القيمة $ طبيعة املساعدة العدد/كمية نوع الضرر/ االحتياج

 5 بشكل كلي( املدمرة املنشآت التجارية )
 25,000 5,000 مساعدة نقدية عاجلة 

 500,000 100,000 إعادة إعمار وترميم

 25,000 5,000 إعادة إعمار  5 بشكل جزئي( املدمرة املحال التجارية )

   130 املدمرة  األراض ي الزراعية واملزارع الحيوانية 
إعادة استصالح األراض ي الزراعية وترميم املزارع 

 الحيوانية  
110,000 

 225,000 15,000 مساعدة نقدية وإصالح 15 بشكل كلي( )املدمرة املركبات 

 885,000 اإلجمالي 

 

 
 

 القطاع الزراعي   ⮘

 خالل العدوان االسرائيلي، حيث قام  
ً
االحتالل باستهداف األراض ي الزراعية ومزارع الدواجن ومزارع األسماك، كما  تعرض القطاع الزراعي إلى ضرر كبير جدا

رتب عليها  اعتمد سياسة التهجير القسري للمزارعين من خالل القصف العشوائي وعدم تمكينهم من الوصول إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم الزراعية مما ت

 املباشرة من قصف لألراض ي الزراعية واملزارع الحيوانية.  خسائر كبيرة في محاصيل الخضروات باإلضافة إلى الخسائر 

دونم   130، حيث شملت األضرار تلف  مليون دوالر أمريكيوحسب آخر إحصائيات من وزارة الزراعة بلغت الخسائر االقتصادية املباشرة حتى هذه اللحظة إلى  

االستهداف املباشر أو نتيجة انقطاع املياه بسبب القصف لشبكات   نتيجة  زراعي  وبئر حيوانية    مزارع7ودفيئات زراعية(    –من خضار )أراض ي مكشوفة    زراعي

ة من الطيور والدواجن  الري والخطوط الناقلة للمياه لألراض ي الزراعية والبرك املائية، كما شملت األضرار القطاع الحيواني والتي تمثلت في نفوق أعداد كبير 

 نتيجة انقطاع اإلمدادات من األعالف الحيوانية نتيجة إغالق املعابر. 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9


 

 

 

 

 

 
   

 قطاع الطاقة واالتصاالت   −

 .خطوط رئيسية للقطع 4، وتعرضت املتواصلة على القطاع بشكل كبير غزة بفعل الهجمات اإلسرائيلية كهرباء فيشبكة  284وفي قطاع الطاقة، تضرر 

 ساعات وصل.  4ساعة مقابل  20% مما زاد نسبة عدد ساعات قطع الكهرباء إلى   80وأوضح رئيس سلطة الطاقة بأن العجز في الكهرباء وصل إلى 

 
 

 القطاع السياحي   −

السياحية، وتسبب بإغالق املنشآت طوال تضرر القطاع السياحي بشكل كبير بفعل العدوان على القطاع، حيث دمر االحتالل العديد من املطاعم واملنشآت  

 تلك الفترة.

 

 قطاع املعابر −

، حيث استمر إغالق معبر كرم أبو سالم خالل العدوان ومنع على أهالي القطاعمنذ بداية العدوان قام االحتالل بإغالق كافة املعابر وممارسة أسلوب الضغط  

لصحي والطاقة وأدى إلى توقف عمل بعض املشافي نتيجة نقص الوقود الالزم لتشغيل مولدات  دخول األدوية والوقود مما تسبب بأزمة كبيرة في القطاع ا

ساسية في إعادة اإلعمار، الكهرباء، كما أن اإلغالق تسبب في منع دخول املواد الخام والحديد ومواد البناء للقطاعات الصناعية والتجارية والتي تشكل املواد األ 

 دة إعمار القطاع وزيادة املعاناة على املتضررين من العدوان.في تأخر كبير إلعا تسببمما 

 

 املواصالت  −

، أو بأضرار بليغة بفعل االستهداف املباشر من قبل قوات  بشكل كامل نقل تضررواسيارة ووسيلة  15أوضحت اإلحصائيات الحكومية بأن هنالك أكثر من 

 االحتالل للمدنيين. 

 اإلجمالي $  القيمة $ املساعدةطبيعة  العدد/كمية  نوع الضرر 

 225,000 15,000 تعويض  15 تضرر املركبات بشكل كلي 

  اإلجمالي $

 


