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 :نجازاتاإل

o  مساعدات اغاثيةة اارةةة لحمحااتةات البنوبيةة خة ل ادخال و بالتنسيق قامت وزارة الصحة
وذلة  بالتنسةيق  دوالر امريكي مليون 08بتكحفة   العدوان االسراةيحي عحى قااع غزةوبعد 

 .مع مؤسسات االغاثه الدوليه والوانيه
o  قامةةت وزارة الصةةحة بارسةةال واةةود ابيةةة احسةةاينية مةةن المحااتةةات الىةةمالية وال ةةد  الةةى

اةةةي  الدوليةةةهواةةةود الابيةةةة المةةةن  العىةةرات وكةةةذل  التنسةةةيق وارسةةةالمستىةةفيات قاةةةاع غةةةزة 
 .لحعمل اي مستىفيات قااع غزة تخصصات مختحفة لحعمل

o  دوالر امريكي مةن  72,2,,978قامت وزارة الصحة بتغاية اواتير ىركات النتااة بتكحفة
 .خ ل مىروع البن  الدولي

o بت ةةةدين اب ةةةزة ( كويكةةةا)الوكالةةةة الكوريةةةة لحتعةةةاون الةةةدولي بةةةدعن مةةةن  قامةةةت وزارة الصةةةحة و
عحةةى مةةرححتين وبةةارا االن العمةةل  تنفيةةذ ادوالر امريكةةي تةةن  مليووونومعةةدات ابيةةة ب يمةةة 

 .عحى ان اء المرححة الثانية
o ( نةوروا ) ةالنرويبيةبةدعن مةن لبنةة العةون رزمةة مةن المىةاريع  بتنفيةذ وزارة الصةحة قامت

دوالر امريكةةي ىةةمحت توسةةعة واعةةادة تض يةةل لةةبع  االقسةةان  مليووون وف وو والتةةي بحغةةت 
وتزويةةةد المستىةةةفيات ب اةةةع غيةةةار وادوات براحيةةةة باالاةةةااة الةةةى تاةةةوير الكةةةوادر الابيةةةة 
والصحية اي المستىفيات من خ ل ابتعاث ث ث اابةاء الةى مصةر ل ختصةاج وابةراء 

 .النفسية ل اباءدبحومان متخصصان لح اب ت باالاااة الى دبحون متخصج بالصحة 
o  ثةة ث مراحةةل مةةن مىةةروع محاةةات االوكسةةبين لحمستىةةفيات بتنفيةةذ وزارة الصةةحة  قامةةت

بةةةدعن مةةةن لبنةةةة العةةةون اقيةةةة الخاصةةةة بالمرححةةةة الرابعةةةة وبةةةارا العمةةةل عحةةةى تب يةةةز االتف
 .( نوروا ) ةالنرويبي

o  مىةةةةروع الصةةةةحة االنبابيةةةةة الممةةةةول مةةةةن صةةةةندوق االمةةةةن  بةةةةدعن مةةةةنقامةةةةت وزارة الصةةةةحة
بتنفيةذ العديةد مةن  مليوون وور  مم ييو   حةواليبتكحفةة بحغةت  UNFPAمتحةدة لحسةكان ال

المتعح ةةةة بالصةةةحة االنبابيةةةة والمتمثحةةةة بتحةةةديث بروتوكةةةوالت النسةةةاةية والتوليةةةد  النىةةةااات
وتنتةةةين االسةةةرة ودعةةةن بةةةرامل التوعيةةةة والتث يةةةل الصةةةحي ايمةةةا يخةةةج الصةةةحة االنبابيةةةة 
والعمةةل عحةةى خفةة  نسةةبة وايةةات االافةةال حةةديثي الةةوالدة وخفةة  نسةةبة وايةةات االم ةةات 

رة ومكااحةة العنةل المبنةي عحةى النةوع االبتمةاعي بعةد الةوالدة والتزويةد بوسةاةل تنتةين االسة
 . وغير ا من النىااات
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o  لتغايةة المحروقةات لحمستىةفيات  دوالر امريكةي 9,07822 قامت وزارة الصحة بداع مبحة
 .الحكومية اي قااع غزة

o بت ةدين اب ةزة ومعةةدات ابيةة لبنة  الةةدن  اليابانيةةةبةةدعن مةن الحكومةة  و قامةت وزارة الصةحة
 .دوالر امريكي 287282بتكحفة  ءاي مبمع الىفا

o  ىةةيكل الةى مبمةع الىةةفاء مليوون ,قامةت وزارة الصةحة بصةرل سةةحفة مةن موازنت ةا ب يمةةة 
 .الابي

o   ىةةةةةيكل خاصةةةةةة بع ةةةةةود ىةةةةةركات النتااةةةةةة  ,3720,702قامةةةةةت وزارة الصةةةةةحة بةةةةةداع مبحةةةةة
 .لحمستىفيات الحكومية اي قااع غزة

o   دوالر امريكي بدل ابارات مباني اي قااع غزة ,,3370قامت وزارة الصحة بداع مبح. 
o  قامةةت وزارة الصةةحة بتغايةةة تكةةاليل بعثةةات الحةةل الابيةةة المراا ةةة لحبةةا  بيةةت ا  الحةةران

 .دوالر امريكي 087888بمبح  
o  قامةةت وزارة الصةةحة بتزويةةد مسةةتودعات ا اةةي غةةزة باالدويةةة والمةةواد المخبريةةة والمسةةت حكات

 .ىيكل 227,007022الابية بمبح  ابمالي 
 

 :قطاع غزةمشا يع معاوة معما  ملقطاع مل ح  ف  
قامت وزارة الصحة و من خ ل ب ود الحكومه الفحساينية و مؤسسةات االمةن المتحةدي اةي اع ةا  
العدوان االسراةيحي االخير عحى قااع غزة بعمل دراسة تححيحية الحتيابات اعةادة االعمةار لح اةاع 

حيةث تةن تةضمين المىةاريع العابحةة عحةى  مم ييو  مليون وور ( 232) مةب يالصحي و التي قدرت 
 :النحو التالي

 

مفجاز  جهة ملتففيذ ملجهة ملمافحة ملفشاط
 ملعمل

 ملتيلفة

 4اعادة تا يل 
بيت حانون )مستىفيات 

االقصى، ،،الدرة 
 ( النبار

ICRC ICRC 111% 37,097339 
 دوالر امريكي

تكمحة وتبديد المباني 
 اي مستىفى ناصر 

مبح  التعاون 
الخحيبي من 
خ ل البن  
االس مي 

االغاثة 
 االس مية 

28% ,78887888 
 دوالر امريكي
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 لحتنمية

اعادة تض يل مستىفى 
 االافال التخصصي 

الحكومة 
 الماليزية

وزارة االىغال 
 العامة واالسكان

111 % 0887888 
 دوالر امريكي

مستىفى الوالدة تكمحة 
 واالافال اي الوساى

IDB International 

Arab 

Commission 

for 

Constructing 

Gaza 

59% 278887888 
 دوالر امريكي

بناء اابق ااااي 
 مبمعلحخد  اي 
 الابي الىفاء

UNDP UNDP 111% ,387888 
 دوالر امريكي

بناء اابق ااااي 
لحخد  اي مستىفى 

 ناصر

UNDP UNDP 111% ,387888 
 دوالر امريكي

انىاء مبنى االسعال 
 والاوارئ 

مبح  التعاون 
الخحيبي من 
خ ل البن  
االس مي 
 لحتنمية

 78887888, %31 قار الخيرية
 دوالر امريكي

 

توسعة واعادة تض يل 
قسن الاوارئ اي مبمع 

 الىفاء

ICRC ICRC  بارا
العمل اي 
اعداد 
 التصامين

378887888 
 دوالر امريكي

بناء واستبدال لمستىفى 
النساء والوالدة اي 
 مبمع الىفاء 

وزارة االىغال  الحكومة الكويتية
 العامة

بارا 
العمل اي 
اعداد 
 التصامين

278887888 
 دوالر امريكي

انىاء وتب يز اابق 
بديد المرا  الدن 

والسراان اي مستىفى 
 االافال التخصصي

PCRF PCRF 29% ,78,87888 
 دوالر امريكي 
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محاة تححية مياي اي 
 مبمع الىفاء

Islamic 

Help UK 
مصححة مياي 
 بحدية الساحل 

 401,111 قيد التنفيذ
 دوالر امريكي

اعادة تض يل  مراكز 
بيت حانون )صحية 

عبسان الصغرى ، دير 
البحح ،الفاخورا ، 
الىيخ راوان ، 

وعيادتان ( الصيااة
ى داء الىاائ ، خالد )

 (العحمي

MDM Franc  
International 

Arab 

Commission 

for 

constructing 

Gaza 

UNDP  

MDM Franc  
International 

Arab 

Commission 

for 

constructing 

Gaza 

UNDP 

111% ,007030 
 دوالر امريكي

اعادة بناء مركز 
 صحي عاا حبي  

UNDP UNDP 59 % 378887888 
 دوالر امريكي

اعادة بناء مركز 
 صحي خزاعة

International 

Arab 

Commission 

for 

constructing 

Gaza 
 

International 

Arab 

Commission 

for 

constructing 

Gaza 
 

بارا 
العمل اي 
الحصول 
عحى مواد 
 لحبناء 

2887888 
 دوالر امريكي

استبدال مبنى عيادة 
مركز صحي بورة 

 الدي 

مبح  التعاون 
الخحيبي من 
خ ل البن  
االس مي 
 لحتنمية

مؤسسة 
 التعاون

50% 
انىاء 

91% 
تب يز 
 بالمعدات

2887888 
 دوالر امريكي

بناء اابق ااااي اي 
 مركز صحي درا  

بمعية قار 
 الخيرية

بمعية قار 
 الخيرية

111% 3,07208 
 دوالر امريكي

اعادة تض يل مركز 
 صحي الرمال 

مبح  التعاون 
الخحيبي من 
خ ل البن  
االس مي 
 لحتنمية

  211,111 %111 مؤسسة الرحمة
 دوالر امريكي 
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ىراء وتوريد محروقات 
لسد احتيابات 

المستىفيات و المراكز 
 الصحية

IDB 
TIKA 

Welfare 

Association  

Qatar 

Committee 

Al Rahma 

Kuwait 

HAI 

 

UNRWA 
Welfare 

Association  

Qatar 

Committee 

Al Rahma 

Kuwait 

 

الوقود 
يغاي 
االحتيا  
لن اية 
العان 
2112 

279887888 
  لتر

ب يمة 
2,311,111 
 دوالر أمريكي

منتمة الصحة  الحكومه التركية ىراء و توريد محروقات 
 العالمية 

حتى 
ن اية 
العان 
2112 

373887888 
 وور  أم يي 

 

  تحويحةةةةةةةة بتكحفةةةةةةةة ت ديريةةةةةةةة  94129بحةةةةةةة  عةةةةةةةدد التحةةةةةةةوي ت الابيةةةةةةةة خةةةةةةة ل  ةةةةةةةذي الفتةةةةةةةرة حةةةةةةةوالي
 :موزعة عحى النحو التالي شييل 30878,37,32

o   شييل 3,,3,378837تحويحة بتكحفة  99,38مستىفيات ال د. 

o شييل 9,872937083تحويحة بتكحفة  5115( اسراةيل)مستىفيات داخل الخا االخار. 

o  شييل 22733,7892تحويحة بتكحفة  11525مستىفيات المحااتات الىمالية. 
o  شييل 970,227088كحفة تحويحة بت 2542مستىفيات المحااتات لبنوبية. 
o  شييل ,7292730,تحويحة بتكحفة  4255المستىفيات المصرية. 
o  شييل 0,,387,تحويحة  55المستىفيات االردنية. 

 بةةدل رواتة  مةةوتفي الصةحة اةةي قاةةاع  مليوون شووييل( 038) قامةت وزارة الصةةحة بصةرل حةةوالي
( 9873) بصةةةرل حةةةواليخةةة ل  ةةةذي الفتةةةري حيةةةث ت ةةةون الةةةوزارة موتةةةل  3293البةةةال  عةةةدد ن غةةةزة 

معامحةة اسةتح اق  3398 هانبةاز مةا مبموعةب قامةت الةوزارة ى ريا بدل رواتة ، كمةا  مليون شييل
 .مالي لحموتفين اي قااع غزة

  مسةةةةتودعات تبميةةةةل ومسةةةةتودع مكمةةةة ت غذاةيةةةةة  ,ومسةةةةتودعات ادويةةةةة  2تةةةةن تبديةةةةد تةةةةرخيج
 0وومسةةةتودعان لحمسةةةت حكات الابيةةةة ومصةةةنعان ل دويةةةة كمةةةا تةةةن تةةةرخيج مصةةةنع ادويةةةة بديةةةد 

مسةةتودعات مكمةة ت غذاةيةةة ومسةةتودع مسةةت حكات  ,ومسةةتودعات ادويةةة  ,ومسةةتودعات تبميةةل 
 .ابية

 


