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رقم 
21 المشروع /20  12 لتاریخا   21/2/1202  

اسم 
 .غزة– الفلسطینیة الصحة وزارة في والمواصالت والنقل اإلسعاف سیارات جھوزیة دعم المشروع

مدة 
بعد توفر التمویل شھور 8 المشروع طارئ □                ضمن الخطة االستراتیجیة  ■ نوع المشروع:   

مجال 
 مستھلكات  ■ تدریب وابتعاث              □أجھزة ومعدات             ■ترمیم               □  انشاءات        □  المشروع

الجھة 
في  الشركاء .غزة – وزارة الصحة المنفذة

 التنفیذ
 

الفئة 
 المستھدفة

في  العاملینوجمیع  األولیةداخل وخارج المستشفیات والرعایة  المرضى والمصابین
 .بغزة مرافق وزارة الصحة

الجھة 
 المستفیدة

و وحدة اإلسعاف والطوارئ  
 دائرة النقل والمواصالت

الموازنة 
 دوالر أمریكي).واثنان وثالثون ألفا وستمائة وواحد وستون  (مئتان $232,661 التقدیریة $

ملخص 

 المشروع

 

واجهها لطوارئ التي یتوفیر المســتلزمات الالزمة لدعم جهوزیة ســیارات اإلســعاف والنقل والمواصــالت وخاصــة في حالة اعبارة عن المشــروع 
وفیر كل وذلك لتمن الدوائر االداریة المفصــــــلیة خالل جائحة كورونا  . وتعد دائرة النقل والمواصــــــالتلمتمثلة في جائحة كوروناقطاع غزة وا

، ونقل الكوادر الطبیة من والى مراكز الحجر الصــحي وتذلیل كافة الصــعوبات خاصــة بالطب الوقائي وفحص العیناتما یلزم لنقل اللجان ال
إجمالي عدد المهمات التي قامت بها دائرة ، حیث بلغ 2020م الدائرة خالل العا هم انجازاتأ التقریر السنويفقد أوضح   .التي تواجه العمل

) مهمة 119.720) ألف مهمه، حیث شــــملت المهمات الخاصــــة بجائحة كورونا على نحو (262النقل والمواصــــالت لجمیع الدوائر بلغت (
األدویة والمهمات الطبیة ومواد نقل كما بلغ اجمالي  .مختلفة ســــــــاهمت في تعزیز ســــــــرعة االســــــــتجابة الصــــــــحیة في مواجهة فیروس كورونا

خدمة  كما توفر دائرة النقل والمواصــــالت ،مهمة )5.540التنظیف لصــــالح اإلدارات المختلفة بوزارة الصــــحة عبر ســــیارات الشــــحن الكبیر (
الدائرة  نجازاتتضــمنت اأیضــًا  .القطاع مســتشــفیات إلى واألغذیة الطعام وجبات وتوصــیل للمســتشــفیات والتمریضــیة الطبیة الطواقم إحضــار

طوارئ . أما فیما یتعلق بوحدة اإلســـعاف والعملیات الصـــیانة الدوریة لســـیارات النقل واالســـعاف في مرافق وزارة الصـــحة وتوفیر الوقود الالزم
وذلك من خالل طواقم اإلســــــــــعاف التي تعمل على مدار الســــــــــاعة  2020 خالل العام) ألف مهمة عمل خدماتیة 100انجاز نحو (فقد تم 

، وما یخص جائحة والتعامل مع أوقات الطوارئ في قطاع غزةلتقدیم الخدمة للمرضـــــــى والحرص على ســـــــرعة األداء إلنقاذ حیاة المرضـــــــى 
ف مهمـة عمل، ومنها ما یزید عن ) أل22أكثر من ( 2020خالل عـام  والطوارئكورونـا فقـد بلغـت المهـام التي أنجزتهـا وحـدة اإلســــــــــــــعـاف 

. إن النقص في المواد كورونا“ینات الطبیة فحص لمرضـــــــــى ) ألف مهمة نقل لمرضـــــــــى الحجر الصـــــــــحي، إضـــــــــافة الى نقل آالف الع20(
 یر جداً ل كبتقدیم الخدمات الصحیة بشكالتشـغیلیة والمسـتلزمات الالزمة لدعم جهوزیة سـیارات اإلسـعاف والنقل والمواصالت یؤثر سلبًا على 

وخاصـة في ظل جائحة كورونا. لذلك یأتي هذا المشـروع بهدف تحسـین جودة الخدمات الصـحیة المقدمة لسكان قطاع غزة من خالل توفیر 
 والنقل والمواصــــالت بشــــكل مســــتمر، وذلك بتكلفة تقدیریة للمشــــروع تبلغالمســــتلزمات والمواد التشــــغیلیة الالزمة لتشــــغیل ســــیارات اإلســــعاف 

 دوالر أمریكي. 232,661

مبررات 
 المشروع

 .الحاجة إلى المستلزمات والمواد التشغیلیة الالزمة لتشغیل سیارات اإلسعاف والنقل والمواصالت بشكل مستمر 
  زارة و في تسهیل العمل باإلدارات والدوائر المختلفة في إعاقة العمل اإلداري في الوزارة كون األهمیة البالغة لدائرة النقل والمواصالت

 الوزارة.باعتبارها توفر وسائل التنقل من وٕالى جمیع مرافق  الصحة
  الظروف الطارئة التي یواجها قطاع غزة متمثلة في جائحة كورونا والتي تتطلب جهوزیة سیارات اإلسعاف والطوارئ بالمستلزمات

 الضروریة لعملها.والمواد التشغیلیة 



  والمواصالت نتیجة النقص في المستلزمات الضروریة إلعادة تشغیلها مما یؤثر سلبًا احتمال توقف عمل سیارات اإلسعاف والنقل
 .على تقدیم الخدمات الصحیة لسكان قطاع غزة

 الخدمة في الوقت المناسب.تلقیهم نقلهم و  نتیجة عدم تعرض المرضى للمضاعفات الخطیرة  

 

أھداف 
 المشروع

 الهدف العام:
  في وحدة اإلسعاف والطوارئ ودائرة النقل والمواصالت بوزارة الصحة.تحسین جودة الخدمات الصحیة المقدمة المساهمة في 

  اصة في الالزمة للعمل وخدعم جهوزیة سیارات اإلسعاف والنقل والمواصالت من خالل توفیر المستلزمات والمواد التشغیلیة الضروریة
 أوقات الطوارئ.

  للمرضى في قطاع غزةضمان استمراریة تقدیم الخدمات الصحیة. 
   في وزارة الصحةتسهیل العمل اإلداري بین الدوائر المختلفة. 
   الخدمة في الوقت المناسب.وتلقیهم نقلهم  تجنب المضاعفات التي قد تحدث عند المرضى نتیجة عدمانقاذ حیاة المرضى و 

النتائج 
 المتوقعة

  وحدة اإلسعاف والطوارئ ودائرة النقل والمواصالتتحّسن جودة الخدمات الصحیة المقدمة في. 
  في وزارة الصحة.تحّسن رضى المرضى عن الخدمات الصحیة المقدمة 

مراحل تنفیذ 
المشروع 

(جدول 
 الزمني)

 

 المدة الزمنیة باألشھر المرحلة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضیر
             التنفیذ

             االغالق

 

الموازنة 
 التقدیریة 

 الموازنة التقدیریة للمستلزمات والمواد التشغیلیة لسیارات اإلسعاف والنقل والمواصالت
بالدوالر التكلفة  # البند 

  .1 قطع غیار للسیارات. 87054
  .2 مستهلكات 59299
  .3 .قطع كهرباء 13424
  .4 .حسب نوع السیارة كوشوك 41472
  .5 بطاریات 15706

 اإلجمالي 232,661
 

 

استدامة 
 لسیارات اإلسعاف والنقل والمواصالت.كادر فني مؤهل للقیام بعملیة الصیانة الدوریة  توفر وزارة الصحة  المشروع

الیة المتابعة 
 والتقییم

  سیاراتل من المستلزمات والمواد التشغیلیة والمواصفات المطلوبةالجداول والكمیات تقاریر الخاصة بعرض السعر والترسیة حسب 
 .اإلسعاف والطوارئ ودائرة النقل والمواصالت

  المستلزمات والمواد التشغیلیةتقریر الجهة الطالبة والجهة الفنیة المعنیة بخصوص. 
 شراف: د. حمزة عبد الجوادإ د. تغرید الغوطي االعداد

جھات 
 االتصال

 د. عبد اللطیف الحاج  االسم:

 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي:
 icd@moh.gov.ps اإلیمیل:

 2826325 8 00970 الھاتف مع كود الدولة


