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 رقم طلب المشروع
)خاص بالتعاون 

 الدولي(
150/2021  27/02/2021 التاريخ 

 اسم المشروع
  –مستشفى غزة األوروبي في موتى للإنشاء ثالجة وغرفة تغسيل 

 وزارة الصحة 
الجهة الطالبة  

 للمشروع
  –اإلدارة العامة للمستشفيات 

 قطاع غزة  –وزارة الصحة 

 نوع المشروع  أشهر  3 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  
 التنفيذ 

  اإلدارة العامة للهندساة والصانانة  -دائرة اإلنشااءا   
 وزارة الصحة –

الشركاء في 
 التنفيذ 

 

الفئة المستهدفة 
 سكان محافظة رفح والمنطقة الشرقنة في خانيونس  وحجمها 

مكان تنفيذ  
 المشروع 

 مستشفى غزة األوروبي 

التكلفة التقديرية 
   للمشروع بالدوالر

 $ )مائة وخمسون ألف دوالر أمريكي( 150,000

 ملخص المشروع
)نبذة عن فكرة  

 المشروع ومتطلباته(

، حيث أن المكان الموجود حالنًا يتم العمل  موتىللثالجة وغرفة تغسيل المشروع هو عبارة عن إنشاء مبنى مخصص يضم 
حيث يخدم هذا المستشفى محافظة رفح والمنطقة الشرقنة من محافظة خانيونس.   م،2000فنه منذ افتتاح المستشفى عام  

ومن ضمن الخدما  التي يقدمها المستشفى هي العناية بجثث الموتى من تغسيل وثم حفظها في ثالجة خاصة بما يحافظ 
 وصغري لثالجة الموتى  مساحة المكان الحال على كرامة موتانا. لكن هنالك عدة معوقا  تواجه هذه الخدما  منها صغر  

بحاجة  المكان الحالي  وقد أصبح اآلن    .أي مساحة النتظار أهالي الموتىوكذلك ال يوجد    الُمخصص لتغسيل الموتى  مكانال
   الزيادة الطبنعنة لحاال  الوفاة بالمستشفى. إطاروذلك في  وتوسعة،إلعادة لتأهيل 

 مبررات المشروع  

 الموتى صغير وال يتناسب مع الزيادة الطبنعنة لحاال  الوفاة بالمستشفى.مساحة المكان الحالي لثالجة  •
( حاال  وفاة، وقد تم صنانتها عدة مرا ، 8ثالجة الموتى الحالنة قديمة وبالنة وكثيرة األعطال، وال تستوعب إال عدد ) •

 وأصبح اآلن من الُملح العمل على تغييرها. 
 .والموجود بجانب ثالجة الموتىالمكان الُمخصص لتغسيل الموتى صغر  •
 ال يوجد بالمكان أي مساحة النتظار أهالي الموتى، وفي كثير من األحنان يكون هناك اكتظاظ في المكان.  •
للمستشفى،   • الغربنة  الجهة  في  موجود  والمغسلة  الموتى  لثالجة  الحالي  من  المكان  الموتى  قريب  سنارا   دخول 

واألهالي واإلسعاف ينتج عنه كثير من اإلشكالنا ، وخصوصًا أن المكان محاط بمحطا  األكسجين ومحطا  
 التعبئة الرئنسنة للمستشفى.   
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 أهداف المشروع 

 الهدف العام: 
 غزة األوروبي. مستشفىفي المقدمة للمتوفين وأهاليهم من خالل توسعة ثالجة وغرفة تغسيل للموتى تعزيز بيئة الخدما  

 األهداف الخاصة:
ازدياد عدد    بما يتناسب معوذلك جثة(،  24لى ) إجثث(  8ثالجة الموتى الحالنة وزيادة مساحتها من ) عةوست .1

 الوفنا .

 مكان تغسيل الموتى الحالي بمستشفى غزة األوروبي، حيث أن المكان الحالي صغير.  عةتوس .2

 . ضافة مكان الئق النتظار المواطنين بالمكانإ .3

 المؤشرات الحالية
صغير وال يتناسب مع الزيادة الطبنعنة لحاال  الوفاة   لموتىاثالجة وغرفة تغسيل لالمخصص مساحة المكان الحالي  ❖

 بالمستشفى. 

 ال يوجد بالمكان أي مساحة النتظار أهالي الموتى، وفي كثير من األحنان يكون هناك اكتظاظ مواطنين في المكان. ❖
المؤشرات المتوقعة بعد  

 تنفيذ المشروع
 للموتى.بمساحة كافنة يضم ثالجة وغرفة تغسيل  مبنىتوفر  ✓

 توفر مكان الئق النتظار أهالي الموتى.  ✓

الجدول الزمني لمراحل  
تنفيذ المشروع 

 الرئيسية  

 المدة الزمنية باألشهر  المرحلة 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضير 
             التنفيذ 
              غالق التقييم واإل

الموازنة التقديرية 
 بالدوالر 

 التكلفة بالدوالر  البند  #
 40,000 المدننة واإلنشائنةاألعمال  .1
 10,000 أعمال التأسنس )كهرباء ومنكاننكا(  .2
 100,000 المعدا  )غرفة ثالجة موتى جديدة(  .3

 150,000 باألرقام  التكلفة اإلجمالية
  مائة وخمسون ألف دوالر أمريكي  التكلفة اإلجمالية بالحروف 

كيفية االستدامة  
 دورية لألقسام للحفاظ عليها واستمرارية تقديمها للخدمة بالشكل المناسب.القنام بعمل صنانة   للمشروع

 آلية المتابعة والتقييم  

 ض السعر والترسنة حسب المواصفا  المطلوبة. و تقارير خاصة بعر  ❖
 .بخصوص االستالمتقرير الجهة الطالبة والجهة الفننة المعننة  ❖
 للمشروع.متابعة التقارير الدورية والختامنة   ❖
 تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرا  ذا  العالقة قبل تنفيذ المشروع. ❖

 لثالجة وغرفة تغسيل الموتى.المخصص  لمبنىمخطط ل - المرفقات 
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 جهات االتصال 
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 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة:  icd@moh.gov.ps يميل: اإل


