دولة فل سطين
وزارةال صحـــــــة

انجازا ت وزارةال صحة في قطاع غزة
منذ حكومةالوفا قالوطني
حزيران  - 4102 /ت شريناول 4102/

وحدة العالقات العامة واالعالم

اإلنجازات:
 oقامت و ازرة الصحة بالتنسيق وادخال مساعدات اغاثيةة اارةةة لحمحااتةات البنوبيةة خة ل
وبعد العدوان االسراةيحي عحى قااع غزة بتكحفة  08مليون دوالر امريكي وذلة بالتنسةيق
مع مؤسسات االغاثه الدوليه والوانيه.

 oقامةةت و ازرة الصةةحة بارسةةال واةةود ابيةةة احسةةاينية مةةن المحااتةةات الىةةمالية وال ةةد

الةةى

مستىةةفيات قاةةاع غ ةزة وكةةذل التنسةةيق وارسةةال العى ةرات مةةن الواةةود الابيةةة الدوليةةه اةةي
تخصصات مختحفة لحعمل لحعمل اي مستىفيات قااع غزة.

 oقامت و ازرة الصحة بتغاية اواتير ىركات النتااة بتكحفة  978,,72,2دوالر امريكي مةن
خ ل مىروع البن الدولي.

 oقامةةت و ازرة الصةةحة و بةةدعن مةةن الوكالةةة الكوريةةة لحتعةةاون الةةدولي (كويكةةا) بت ةةدين اب ةةزة
ومعةةدات ابيةةة ب يمةةة مليووون دوالر امريكةةي تةةن تنفيةةذ ا عحةةى مةةرححتين وبةةارا االن العمةةل
عحى ان اء المرححة الثانية.

 oقامت و ازرة الصةحة بتنفيةذ رزمةة مةن المىةاريع بةدعن مةن لبنةة العةون النرويبيةة (نةوروا )
والتةةي بحغةةت مليووون وف و

دوالر امريكةةي ىةةمحت توسةةعة واعةةادة تض يةةل لةةبع

االقسةةان

وتزويةةد المستىةةفيات ب اةةع غيةةار وادوات براحيةةة باالاةةااة الةةى تاةةوير الكةةوادر الابيةةة
والصحية اي المستىفيات من خ ل ابتعاث ث ث اابةاء الةى مصةر ل ختصةاج وابةراء
دبحومان متخصصان لح اب ت باالاااة الى دبحون متخصج بالصحة النفسية ل اباء.

o

قامةةت و ازرة الصةةحة بتنفيةةذ ث ة ث م ارحةةل مةةن مىةةروع محاةةات االوكسةةبين لحمستىةةفيات

وب ةةارا العم ةةل عح ةةى تب ي ةةز االتفاقي ةةة الخاص ةةة بالمرحح ةةة الرابع ةةة ب ةةدعن م ةةن لبن ةةة الع ةةون

النرويبية (نوروا ) .

 oقام ةةت و ازرة الص ةةحة ب ةةدعن م ةةن مى ةةروع الص ةةحة االنبابي ةةة المم ةةول م ةةن ص ةةندوق االمة ةةن
المتحةدة لحسةكان  UNFPAبتكحفةة بحغةت حةوالي مليوون وور مم ييو

بتنفيةذ العديةد مةن

النى ةةااات المتعح ةةة بالص ةةحة االنبابي ةةة والمتمثح ةةة بتح ةةديث بروتوكة ةوالت النس ةةاةية والتولي ةةد
وتنت ةةين االسة ةرة ودع ةةن بة ةرامل التوعي ةةة والتث ي ةةل الص ةةحي ايم ةةا يخ ةةج الص ةةحة االنبابي ةةة
والعمةةل عحةةى خف ة

نسةةبة وايةةات االافةةال حةةديثي ال ةوالدة وخف ة

نسةةبة وايةةات االم ةةات

بعةد الةوالدة والتزويةد بوسةاةل تنتةين االسةرة ومكااحةة العنةل المبنةي عحةى النةوع االبتمةاعي

وغير ا من النىااات.
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 oقامت و ازرة الصحة بداع مبحة  9,07822دوالر امريكةي لتغايةة المحروقةات لحمستىةفيات
الحكومية اي قااع غزة.

 oقامةت و ازرة الصةحة و بةةدعن مةن الحكومةة اليابانيةةة بت ةدين اب ةزة ومعةةدات ابيةة لبنة الةةدن
اي مبمع الىفاء بتكحفة  287282دوالر امريكي.

 oقامةت و ازرة الصةحة بصةرل سةةحفة مةن موازنت ةا ب يمةةة  ,مليوون ىةةيكل الةى مبمةع الىةةفاء
الابي.

 oقامة ةةت و ازرة الصة ةةحة بة ةةداع مبح ة ة  3720,702,ىة ةةيكل خاصة ةةة بع ة ةةود ىة ةةركات النتاا ة ةةة
لحمستىفيات الحكومية اي قااع غزة.

 oقامت و ازرة الصحة بداع مبح  3370,,دوالر امريكي بدل ابارات مباني اي قااع غزة.

 oقامةةت و ازرة الصةةحة بتغايةةة تكةةاليل بعثةةات الحةةل الابيةةة المراا ةةة لحبةةا بيةةت ا الحةران
بمبح  087888دوالر امريكي.

 oقامةةت و ازرة الصةةحة بتزويةةد مسةةتودعات ا اةةي غ ةزة باالدويةةة والم ةواد المخبريةةة والمسةةت حكات
الابية بمبح ابمالي  227,007022ىيكل.
مشا يع معاوة معما ملقطاع مل ح ف قطاع غزة:
قامت و ازرة 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

الصحي و التي قدرت ب يمة ( )232مليون وور مم ييو حيةث تةن تةضمين المىةاريع العابحةة عحةى
النحو التالي:
ملفشاط

ملجهة ملمافحة

جهة ملتففيذ

ICRC

ICRC

مفجاز

ملتيلفة

ملعمل
اعادة تا يل 4

%111

مستىفيات (بيت حانون

37,097339
دوالر امريكي

،الدرة ،االقصى،
النبار)

تكمحة وتبديد المباني
اي مستىفى ناصر

مبح

االغاثة

التعاون

االس مية

الخحيبي من
خ ل البن

االس مي
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%28

,78887888
دوالر امريكي

لحتنمية
اعادة تض يل مستىفى
االافال التخصصي

تكمحة مستىفى الوالدة

و ازرة االىغال

الحكومة

International
Arab
Commission
for
Constructing
Gaza

%59

278887888
دوالر امريكي

UNDP

%111

,387888
دوالر امريكي

العامة واالسكان

الماليزية
IDB

واالافال اي الوساى

بناء اابق ااااي

%111

0887888
دوالر امريكي

UNDP

لحخد اي مبمع
الىفاء الابي

بناء اابق ااااي

UNDP

UNDP

لحخد اي مستىفى

%111

,387888
دوالر امريكي

ناصر
انىاء مبنى االسعال
والاوارئ

مبح

قار الخيرية

التعاون

الخحيبي من

%31

,78887888
دوالر امريكي

خ ل البن

االس مي
توسعة واعادة تض يل

لحتنمية
ICRC

ICRC

قسن الاوارئ اي مبمع

بارا

العمل اي

الىفاء

378887888
دوالر امريكي

اعداد

التصامين
و ازرة االىغال

بناء واستبدال لمستىفى الحكومة الكويتية

العامة

النساء والوالدة اي
مبمع الىفاء

بارا

العمل اي

278887888
دوالر امريكي

اعداد

التصامين
انىاء وتب يز اابق
بديد الم ار

PCRF

PCRF

الدن

والسراان اي مستىفى
االافال التخصصي
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%29

,78,87888
دوالر امريكي

محاة تححية مياي اي

Islamic
Help UK

مصححة مياي

اعادة تض يل مراكز

MDM Franc
International
Arab
Commission
for
constructing
Gaza
UNDP

MDM Franc
International
Arab
Commission
for
constructing
Gaza
UNDP

مبمع الىفاء

صحية (بيت حانون

عبسان الصغرى  ،دير
البحح ،الفاخورا ،
الىيخ راوان ،

بحدية الساحل

قيد التنفيذ

401,111
دوالر امريكي

%111

,007030
دوالر امريكي

الصيااة) وعيادتان

(ى داء الىاائ  ،خالد
العحمي)

اعادة بناء مركز

UNDP

UNDP

%59

378887888
دوالر امريكي

International

بارا

2887888
دوالر امريكي

صحي عاا حبي

اعادة بناء مركز
صحي خزاعة

International
Arab
Commission
for
constructing
Gaza

Arab
Commission
for
constructing
Gaza

العمل اي
الحصول

عحى مواد
لحبناء

استبدال مبنى عيادة
مركز صحي بورة
الدي

مبح

مؤسسة

التعاون

التعاون

الخحيبي من
خ ل البن

االس مي

مركز صحي د ار

اعادة تض يل مركز
صحي الرمال

%91
بالمعدات

بمعية قار
الخيرية

مبح

انىاء

تب يز

لحتنمية

بناء اابق ااااي اي

%50

2887888
دوالر امريكي

بمعية قار

%111

3,07208
دوالر امريكي

مؤسسة الرحمة

%111

211,111
دوالر امريكي

الخيرية

التعاون

الخحيبي من
خ ل البن

االس مي
لحتنمية
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ىراء وتوريد محروقات

IDB
TIKA
Welfare
Association
Qatar
Committee
Al Rahma
Kuwait
HAI

UNRWA
Welfare
Association
Qatar
Committee
Al Rahma
Kuwait

لن اية

ىراء و توريد محروقات

الحكومه التركية

منتمة الصحة

حتى

لسد احتيابات

المستىفيات و المراكز
الصحية

العالمية

الوقود

279887888
لتر

يغاي

ب يمة

االحتيا

2,311,111

العان
2112

دوالر أمريكي
373887888
وور أم يي

ن اية
العان
2112

 بحة ة ة ة ع ة ة ةةدد التح ة ة ةةوي ت الابي ة ة ةةة خة ة ة ة ل ة ة ةةذي الفتة ة ة ةرة حة ة ة ةوالي  94129تحويح ة ة ةةة بتكحف ة ة ةةة ت ديري ة ة ةةة
 30878,37,32شييل موزعة عحى النحو التالي:
 oمستىفيات ال د

 99,38تحويحة بتكحفة  3,378837,,3شييل.

 oمستىفيات داخل الخا االخار(اسراةيل)  5115تحويحة بتكحفة  9,872937083شييل.
 oمستىفيات المحااتات الىمالية  11525تحويحة بتكحفة  22733,7892شييل.
 oمستىفيات المحااتات لبنوبية  2542تحويحة بتكحفة  970,227088شييل.
 oالمستىفيات المصرية  4255تحويحة بتكحفة  ,7292730,شييل.
 oالمستىفيات االردنية  55تحويحة  ,387,,0شييل.

 قامةت و ازرة الصةةحة بصةرل حةوالي(  )038مليوون شووييل بةةدل رواتة

مةةوتفي الصةحة اةةي قاةةاع

غ ةزة البةةال عةةدد ن  3293موتةةل خ ة ل ةةذي الفت ةري حيةةث ت ةةون الةةو ازرة بصةةرل حةةوالي( )9873
مليون شييل ى ريا بدل رواتة  ،كمةا قامةت الةو ازرة بانبةاز مةا مبموعةه  3398معامحةة اسةتح اق
مالي لحموتفين اي قااع غزة.

 تة ةةن تبدية ةةد تة ةةرخيج  2مسة ةةتودعات ادوية ةةة و ,مسة ةةتودعات تبمية ةةل ومسة ةةتودع مكم ة ة ت غذاةية ةةة

ومس ةةتودعان لحمس ةةت حكات الابي ةةة ومص ةةنعان ل دوي ةةة كم ةةا ت ةةن ت ةةرخيج مص ةةنع ادوي ةةة بدي ةةد و0

مسةةتودعات تبميةةل و ,مسةةتودعات ادويةةة و ,مسةةتودعات مكمة ت غذاةيةةة ومسةةتودع مسةةت حكات
ابية.
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