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 المشاریع  إعداد دائرة 

60/1202 رقم المشروع  72/1/1202 التاریخ    

 . غزة قطاع في الصحیة للخدمات اإلدراكي اإللكتروني الوطني الدلیل وتطویر إنشاء اسم المشروع

توفر التمویل ر بعد ھش 12 مدة المشروع طارئ □                ضمن الخطة االستراتیجیة  ■ نوع المشروع:   

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

 قطاع غزة -الصحةوزارة وحدة تحسین الجودة في  الجھة المنفذة 
في   الشركاء

 التنفیذ 

المؤسسات الصح�ة غیر  .1
 الحكوم�ة (األهل�ة). 

 .القطاع الصحي الخاص .2
الخدمات الطب�ة  .3

 .العسكر�ة
و�الة الغوث وتشغیل  .4

 .الالجئین
المؤسسات والمنظمات  .5

 الصح�ة الدول�ة.
 الفئة المستھدفة

 .ملیون نسمة 2سكان قطاع غزة والبالغ عددھم ما یزید عن 
الجھة 

 المستفیدة 
المؤسسات 

(حكومي،  الصحیة
 أھلي، خاص) 

ً  وثمانون  وسبعة  ثمانمائة( 887,466$ الموازنة التقدیریة $  . )دوالر أمریكي وستون   وستة  وأربعمائة  ألفا

 ملخص المشروع 

 

حیث   الصـحة  بوزارة غزة قطاع في  الصـح�ة للخدمات اإلدراكي اإللكتروني الوطني  الدلیل  وتطو�ر إنشـاءتقوم فكرة المشـروع على  
  الصـــــح�ة الخدمات  اســـــترات�ج�ات  وتطبیق اإللكترون�ة  الصـــــحة  �مجاالت االهتمام أولو�ات من  أصـــــ�ح إنشـــــاء هذا الدلیل وتطو�ره

 للقطاع   الصح�ة  الخدمات  لتقد�م موحد  �دلیل  واعتمادها  الحدیثة التكنولوج�ة والتطب�قات التقن�ات  واكبلی إلكتروني �شكل  المتنوعة
ــ�ة  ر�یزة واعت�اره الحكومي،  وغیر الحكومي ــاســـ الصـــــح�ة المقدمة لســـــكان قطاع غزة.  وتبلغ التكلفة  الخدمات جودة لتحســـــین  أســـ

 دوالر أمر�كي. 887,466التقدیر�ة للمشروع 

 مبررات المشروع

 عدم القدرة على الوصول للمعلومات الصح�ة المقترنة �كافة المستو�ات  یؤدي إلى إلكتروني االفتقار إلى وجود دلیل
 . والقطاعات المحل�ة ومقارنتها دولً�ا مع دول أخرى 

 أن  �مكن والتي الظروف الطارئة المتمثلة �جائحة �ورونا �سبب مؤقت �شكل المقدمة للمواطنین الخدمات �عض توقف  
 . الدلیل وتطور وجود  مع الخدمة تقد�م الستمرار مبتكرة إلكترون�ة تكنولوج�ة �طرق  تقدم

  الصح�ةیؤثر على االزد�اد الملحوظ في معدالت صفوف االنتظار لتلقي الخدمات دلیل إلكتروني عدم وجود  إن. 
  الوصول للخدمات الصح�ة المقدمة لذوي االحت�اجات الخاصة �سبب عدم وجود قنوات اتصال وتواصل فاعلة  صعو�ة

 . كدلیل صحي لتلك الخدمات یتواءم مع احت�اجاتهم
  عدم وجود دلیل موحد للخدمات الصح�ة �عیق توفر برامج االستشارات والتطبیب عن �عد، والتي �مكن تطب�قها من  إن

 .خالل مراحل هذا المشروع مستقبال
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  مما یؤثرالصح�ة  ق�اس أداء للخدماتعدم وجود دلیل یؤثر سل�ا على جهوز�ة وتوفر المعلومات لحظً�ا �مؤشرات إن  
 .جودة الخدمات الصح�ةوعلى على صانعي القرار وراسمي الس�اسات الصح�ة والمخططین 

 منهجي في ظل عدم وجود دلیل  التكامل والتداخل في أدوار تقد�م الخدمات الصح�ة والترا�ط والتنسیق �شكل  صعو�ة
  .ذلكالكتروني لتطبیق 

 

 أھداف المشروع 

 الھدف العام  

لكافة المؤسسات الصحیة في قطاع   إدراكي الكتروني دلیلتحسین جودة الخدمات الصحیة المقدمة للمواطنین من خالل إنشاء 
 غزة. 

 األھداف الخاصة
  القدرة على الوصول للمعلومات الصح�ة المقترنة �كافة المستو�ات والقطاعات المحل�ة ومقارنتها دولً�ا مع دول أخرى . 
 خدمات واخت�ار  األفضل،  النحو على غزة في الصح�ة الرعا�ة خدمات من االستفادة وال�ات �طرق  الجمهور تعر�ف 

 .الدلیل خدمات تطب�قات في  المشار�ة خالل من معها والتفاعل احت�اجاتهم مع  تتناسب التي  الصح�ة الرعا�ة

 الصح�ة الخدمات مقدمي بین المشار�ة مبدأ وتعز�ز الصح�ة الخدمات تقد�م في التفاعل�ة المشار�ة مبدأ على التأكید  

 . الصح�ة والس�اسات القرارات  اتخاذ في والتخط�ط

 طرق  تقدم  أن �مكن والتي الظروف الطارئة المتمثلة �جائحة �ورونا  استمرار�ة تقد�م الخدمات الصح�ة في ظل� 

 مبتكرة.  إلكترون�ة تكنولوج�ة

 وجود قنوات اتصال وتواصل فاعلة �دلیل صحي  لالوصول للخدمات الصح�ة المقدمة لذوي االحت�اجات الخاصة  سهولة
 .لتلك الخدمات یتواءم مع احت�اجاتهم

 الصح�ةمعدالت صفوف االنتظار لتلقي الخدمات  التقلیل من . 

 النتائج المتوقعة 

  أدوات تكنولوج�ة إدراك�ة في العمل وتطو�ر ماهیته استخدام    المت�عة من خالل تقلیل الجهد في اإلجراءات  تحقیق سرعة اإلنجاز و . 

  الموارد الماد�ة وال�شر�ة.   النفقات على   من خالل تقلیل  �اإلنفاق   الترشید   وتحقق   الخدمات   نظم   في   التكلفة   انخفاض 

   إلكترون�ة ذ��ة اإلشراف والمتا�عة والتدقیق �طرق تكنولوج�ة مبتكرة من خالل تطب�قات. 

  ّومؤشرات ق�اس تفاعل�ة لخدمات تشرك متلقي الخدمة معها   الصح�ة   لخدمات ا   ن المستمر في جودة التحس. 

  .ازد�اد رضى المواطنین عن الخدمات الصح�ة المقدمة في المؤسسات الصح�ة 

مراحل تنفیذ  
المشروع (جدول  

 الزمني)

 

 المدة الزمنیة باألشھر المرحلة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضیر 

             التنفیذ 

             االغالق
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 الموازنة التقدیریة 

 الموازنة التقدیر�ة للمرحلة األولى من المشروع 

 التكلفة �الدوالر  البند  الرقم
1 Telecommunications $27,635 

2 Internet $36,738 

3 Hardware $233,342 

4 Equipment $36,013 

5 GIS $5,850 

6 Furniture $14,040 

7 Solar System $46,192 

8 Software $11,466 

9 Man Power and Salary $263,484 

10 Administrative and Supervision $56,160 

11 Online Continues Medical Education 
Project Management  

$120,000 

12 Transportations $12,636 

13 Stationary $3,510 

14 Logistic Supply $42,120 

15 Workshop and Training $14,040 

16 Operational Running Costs with 
Unexpected activities 

$23,400 

 887,466$ المبلغ االجمالي   

 

 استدامة المشروع
  تأس�س برنامج محوسب مستدام �عمل �أداة لجمع ب�انات دلیل الخدمات الصح�ة وتغذ�ة الدلیل إلكترونً�ا وتبو�ب ومعالجة

   .ب�اناته �شكل مستمر
 .توفر وزارة الصحة طاقم فني لمتا�عة عمل الدلیل الوطني االلكتروني 

المتابعة والتقییم الیة   من خالل التقر�ر التقی�م والمتا�عة للتقر�ر التنفیذي للمشروع المر�وط �أنشطة وخطوات انجاز المشروع نفسه �شكل دوري.  
 األولى.  في المرحلة  المشروع تنفیذ مراحل المرفقات  

 شراف: د. حمزة عبد الجواد إ 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 
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 السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
 وزارة الصحة 

 اإلدارة العامة للتعاون الدولي
 

PALESTINIAN NATIONAL 
AUTHORITY 

MINISTRY OF HEALTH 
INTERNATIONAL COOPERATION DEPARTMENT 

 المشاریع  إعداد دائرة 

 األولى. في المرحلة المشروع تنفیذ مراحل

 المرحلة  م.

 كتا�ة المقترح وعرض المشروع وال�حث عن ممولین   .1
 إعداد أداة جمع ب�انات الخدمات الصح�ة   .2
 تحك�م أداة جمع ب�انات الخدمات الصح�ة من قبل الجهات المشار�ة   .3
 )Pilotingاخت�ار أداة جمع ب�انات الخدمات الصح�ة (  .4
 لب�انات الدلیلإنشاء مر�ز التحكم والق�ادة والس�طرة   .5
 تدر�ب فر�ق جمع الب�انات   .6
التعم�م على الجهات المشار�ة في إعداد الدلیل بتسهیل مهمة جمع   .7

 الب�انات 
جمع ب�انات الخدمات الصح�ة من �افة الجهات المشار�ة في الدلیل    .8

 حسب االل�ة المتفق علیها
قاعدة الب�انات تجهیز الب�انات التي تم جمعها من أجل إدخالها الى    .9

 (تدقیق، تصن�ف، تنسیق، تنظ�ف)
 تحلیل الب�انات ور�طها   .10
الرسومات التوض�ح�ة  جداول و الواعداد استخالص �تا�ة النتائج   .11

 والخرائط، الخ.
 تصم�م المنصة اإللكترون�ة للدلیل (حوس�ة الدلیل)   .12
 اعتماد الدلیل   .13
 وتعم�مه االعالن عن الدلیل اإللكتروني اإلدراكي   .14

 


