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 رقم طلب المشروع
 )خاص بالتعاون الدولي( 

 2/2/2021 التاريخ 2021/017

  مرضى األورام في قطاع غزة توفير أدوية اسم المشروع
الجهة الطالبة  

 للمشروع 
 وزارة الصحة 

 المشروع  نوع شهر 12 مدة المشروع 
 ضمن الخطة  

 طارئ  

 مجال المشروع 
 خدمات عالجية   أجهزة ومعدات   ترميم  إنشاءات  

 خرى )مع التحديد............( أ  نفقات تشغيلية   تدريب وابتعاث   مستهلكات  

الجهة المسئولة عن  
 وزارة الصحة  التنفيذ 

الشركاء في 
 التنفيذ 

 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

عددهم  مرضى األورام في قطاع غزة والبالغ 
 مريض. 8903

مكان تنفيذ  
 المشروع 

 الصحة الفلسطينية بغزةوزارة مرافق 

التكلفة التقديرية 
   للمشروع بالدوالر

 دوالر أمريكي.   6,978,228

 ملخص المشروع
)نبذة عن فكرة المشروع 

 ومتطلباته( 

فيعقطر عغز عم عخاللعموافقععزاة عالصرةةعلهديم ععمورر عاوعةا لععتوفيوعأدعيةععمسرهلكار عرروعةيةالمشروع عبارة عن عع
%عم عإجمرليعالوي ر ع3 10عقيعبكغتعنسراةععي ر عالسرونرفعفيعقطر عغز ععالمورر  ععللؤالءععأفضر عالديمر عالصرة ةعع

عمععنسرمةعع100,000/ععع90عةرلسرونرفععاإلصررةةعحرال عبكغعمعيلعع( 2020)الهدويوعالسروو علوزاة عالصرةة عععع2019لكعر عع
(عحرلةعإصرررررةةعع8644عخاللعالدمسعسررررووا عالمرررررر ةعت عتسرررر ي ع)   نر عك عحييثر عععتشررررد صررررلرععت ععحرلةعع1,800ععحوالي

(عمويضعةرلسررررررررررونرف عكرنتعالةرال عال ييي عالمسرررررررررر كةعموزنةعكرلهرليع3110جييي عةرلسررررررررررونرفعفيعقطر عغز  عتوف ع)
%(عم ع9 17شررررريونر عحيلعممث عمرعنسررررربه ع)(عم عالذكوة ععيعهبوعسرررررونرفعالثي عاو ثوع3976(عم عاالنرثعع)4668)

%(عم عأنوا عالسرررونرفعع8 32إجمرليعأنوا عالسرررونرفععيةه عالموتاةعاوعل عبي عسرررونرنر عاإلنرثعحيلعممث عمرعنسررربه ع)
ععيعهبوععععع%(عم عسونرنر عالذكوة 0 14الهيعتصيبعاالنرث ععسونرفعالدولوفعهوعالوو عاو ثوعشيونر عبي عالذكوةعممث ع)

عكذلكعتارل فعنالج عالارهظعالثم  ععيمك عإدخرلعتةسرررررررررريور عم عاومواضعالهيعقيعتؤد عإل عالوفر ععععفالسررررررررررونرموضع
توفيوعاودعيةععالمسررررررررهلكار عالطب ةعمسررررررررره عةشررررررررك عكبيو عفيعإندر عح ر ع بيو عنك عح ر عموررررررررر عالسررررررررونرفعن عنويقعع

الورت ةعععععزاة عالصررررررررةةعكره ععالمكدر عنك عالهدف فعم عمعرنرتل  عممرعمدففعم عالهارل فعالارهظةعععم عالمو ععالموررررررررر 
تزاييعالةرال علموررررررر عاوعةا ععانهشرررررررةوعةشررررررك عسررررررويعععخرصررررررةعسررررررونرفعالثي عهوركععع عن عالهةويال علكعالجعةرلدرةج

عع000 100علا عع6 65عم ععالسرررررونرفعحيعثععنسررررراةععتصررررررني عفديعكمرعهوعمورررررراعفيعال يعلعأدنروععالدولوفععسرررررونرفع
ععأفعنك عيريلعععهرذاعع2019فيعنرر ععع000 100علار عحررلرةعع90عإل علهصرررررررررررررر عع 2009ععنرر ععخاللععغز ععقطرر عفيععنسررررررررررررررمرة
عالةوعبعنك عقطر عغز عععالمهاوةعقيعمكوفعهوركعأثوعلكعيعافععععاوخيو عسررووا عالعشرروعخاللعتزاييععفيعةرلسررونرفعاإلصرررةة
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عت عععالهيععال رييري ععالسررررررررررررررونررفعحررال ععنريدعبكغعحيرل  عالهوبرةعممررعمفررق عحريعثعموضعالسررررررررررررررونررففيعتكوثعالبيئرةععاللواءعع
توزيععالسررونرفعععيوررراعال يعلعأدنروععع جييي ععحرلةعع8903عع(2020-2016)ععالفهو ععيفعغز عقطر عفيعععتسرر يكلرععةصرريهر

عاو ثوعشيونر عفيعقطر عغز عخاللعالسووا عالدمسعاوخيو :

 2019 2018 2017 2016 2015 المرض 

 318 302 300 355 325 سرطان الثدي 

 232 229 226 220 199 سرطان القولون 

 132 126 121 116 115 سرطان الرئة 

 170 162 158 153 88 سرطان الدم 

 122 103 116 110 100 سرطان الغدد الليمفاوية  

عع7000ععإل عةرلدرةجعلكعالجعالهةويال ععنيدععمهوسطعععص عععشلوير  عجييي ععسونرفععحرلةعع130-120ععحواليععكمرعمكهشفع
عمعرنر عإل ععةرإلررررررررررفةععالصررررررررةة عععزاة ععموازنةععتهةمكلرعدعالةعمكيوفععع13عم عأ ثوععإل ععتاكفهلرععتصرررررررر عععالهيعسررررررررووير  ععحرلة

%عع60-40المسرررهشرررف ر عالهرةعةعلك لر عالةكوم ةعةغز عتعرليعمرعبي عععإفعالمورررر عع عيل عم عالسرررفوعلكعالجعةرلدرةج ععع
م عمورر عالسرونرف ععمرعدعفع لكعيه عتةويك علكمسرهشرف ر عالمهعرقي عمععالوزاة  عحيلعبكغتعنيدعالةرال عالمةولةعنبوع

ع عع2020نر ععحرلةعفيعععع1,261حرلة عبيومرعبكغتعالةرلةعالمةولةعلموررررر عالي عععع5,245عزاة عالصررررةةعلموررررر عالسررررونرفعع
ع؛صررة ةعلييل ععحيعثعمضرررنفر بوفر عنيدعم عموررر عالسررونرفعع لكعةسررببعععسررره جرئةةعكوةعنرععاإلغالقعاإلسرروائيكيعع

تواجرععأنريادعالمسرفوي عمر عالمور عةسرببعاإلجواءا ععالديرودعاإلسوائيك ةعالمشيد عريهر عع ععحيلعع"عي عتكديل عال ونر عالا مرعيةل
مويضرررررعةغرررررررر عحصوللرررررررر عنكرررررررر عالهةويال عع5,498 عسررررفوعع2019ةةيررررلعنوقكررررتعالسرررركطر عاإلسوائيك ةعالمةهكةعفيعالعررررر عالمرريعع

لسررررررونرفعالمةولي علهكدررريعالعالجعفيعمسهشرررف ر عالضفرررةعالغوبيرررةععمييورررةعمعظملرررررر عمرررررر عموررررررر عاععالطبيررررررةعالالزمةعلكعالجعةرلدرةج ع
مررررر عموررررر عععع547 عنوقكرررررتعالسررررركطر عاإلسوائيك ةعالمةهكةعسرررررفوعع2020عفيعشرررررلوعيوريررررروععع .الدررررريمعالمةهكةععالمسهشف ر عاوةدن ة

ع الغوبيرةعالدطرر عالمةولي علكعالجعفيعالمسهشف ر عاإلسوائيك ةعأععفيعمسهشرف ر عالضفرة
عععتعهبوععزاة عالصةةعالمزعدععمةيعد  ععتعهبوععتزالععالععاوعةا ععخيمر ععأفععإالععغز ععقطر ععفيععالسونرفععانهشرةععم ععالوغ عععنك 

العتسهط عععزاة عالصةةعتوفيوعجم ععالمسهكزمر عالمردمةععةعاإلمكرنر عكلا عنظوا علدععلديمر عاوعةا عفيعقطر عغز ععوئ سيال
م عهذوعاودعيةعمةهرجعموررررررر عاوعةا علعي عدعةا عم عالعالجعحيلععخصرررررروصررررررر عاودعيةعالا مرعيةع ا عالهاكفةعالارهظةع

مسرررررره عفيعنالجعععالعالجر ععالمسرررررهلكار عالضررررروعةيةإفعتوفيوعمث عهذوعععلعبلرعلا عموض وعحسررررربعالبوعتوكوال عالمعم
دعالةععع6,978,228عع لكعبهاكفةعتدييويةعتبكغتدكي عمعرنر عالموررررررررررر عع عيل ععةرإلررررررررررررفةعالةيعم عالوي ر  الموررررررررررر ععع

عأمويكي 

 مبررات المشروع  

 زيرد عأنيادعمور عاوعةا عفيعقطر عغز ععخرصةعمور عسونرفعالثي ععالدولوف ع ❖
ةرإلررفةعإل عالمسهلكار عالطب ةععالفةوصر عالمدبويةعالالز علعالجععئيالعالجعالا مرخصوصر ععاودعيةعفيعالودصع ❖

 عععمور عاوعةا  
 زيرد عالهارل فعالمرل ةعالارهظةعالمكدر عنك ععزاة عالصةةعنه  ةعزيرد عالهةويال علمور عالسونرفعلكعالجعةرلدرةج ع ❖
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عفيعالوقتعالمورسب عالعالجلمضرنفر عقيعتؤد عإل عالوفر عنه  ةعني عتكديل ععتعورل ععزيرد عمعرنر عالمور ع ❖

 أهداف المشروع 

 األهداف الخاصة: 
 عخرصةعمور عسونرفعالثي ععالدولوف ععمعرل ه عماكوا ععنويعالاشفعالماكوالةيعم ععي ر عالسونرفع ❖
دن عخيمر عاوعةا عةرودعيةع)العالجعالا مرئي(عةرإلررفةعإل عالمسهلكار عالطب ةععالفةوصر عالمدبويةعالالز عع ❖

 ععلعالجعمور عاوعةا  ع
لكعالجعععاوعةا الهةويال علمور ععععتدكي الهارل فعالمرل ةعالارهظةعالمكدر عنك ععزاة عالصةةعنه  ةععالهدكي عم عع ❖

 ةرلدرةج 
عنه  ةعتكديل عالديمةعفيعالوقتعالمورسب ععم عالمضرنفر عالدطيو ععأبارءعالسفوعمور معرنر عالعالهدف فعم  ❖

 النتائج المتوقعة 
 تةّس عجود عالديمر عالصة ةعالمديمةعلمور عاوعةا عفيعقطر عغز  ع ❖
 اندفرضعنيدعالهةويال علكعالجعةرلدرةجعلمور عاوعةا عفيعقطر عغز  ع ❖
عن عالديمر عالصة ةعالمديمةعلل  عععع عيل عاوعةا ععمور ععلععععاالجهمرب ةعالةرلةعالوفس ةععتةّس عع ❖

الجدول الزمني لمراحل  
 تنفيذ المشروع الرئيسية  

 لسنوات المدة الزمنية با المرحلة 
 

             التحضير 
             التنفيذ 
              غالق التقييم واإل

الموازنة التقديرية 
 بالدوالر 

 مرضى األورام في قطاع غزة عاجلة لاحتياجات 

 تكلفة األدوية والمستهلكات ومواد المختبرات الضرورية خالل ستة أشهر
 التكلفة بالدوالر  البند  #
 6,550,640عأدعيةع .1
 300,000عمسهلكار عنب ةع .2
 127,588عمسهلكار عمدهبوا ع .3

 6,978,228 اإلجمالي 
 

كيفية االستدامة  
 للمشروع

 هديم عالديمر عالصة ةعفيعلمور عاوعةا عفيعقطر عغز ععبشك عمسهمو عبعزاة عالصةةععالهزا  ❖
ع عتعرعفعالوزاة عمععال لر عالمرنةةعلين عخيمر عاوعةا  ❖

ععالمسهكزمر عالطب ة عاودعيةتدويوعال لةعالطرلاةععال لةعالفو ةعالمعو ةعةدصوصعاسهال ع ❖ آلية المتابعة والتقييم  
 سيتم ارفاقها عند الطلب  المرفقات 

 مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد    د. تغريد الغوطيمعد المشروع:  اإلعداد

 جهات االتصال 
 مدير عام التعاون الدولي  الوظيفي:المسمى   د. عبد اللطيف الحاج  االسم: 

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة: icd@moh.gov.ps اإليميل: 


