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2021/  007 رقم المشروع 24/5/1202 التاریخ   

    غزة- الفلسطینیة الصحة لوزارة التابعة المستشفیات مولدات لتشغیل وقود توفیر اسم المشروع

بعد توفر التمویل شھور 2 مدة المشروع طارئ ■                ضمن الخطة االستراتیجیة  □ نوع المشروع:   
 مستھلكات  ■ تدریب وابتعاث              □أجھزة ومعدات             □ترمیم               □  انشاءات        □  مجال المشروع

 في التنفیذ الشركاء .غزة – وزارة الصحة الجھة المنفذة
 

المرضى المترددین على مستشفیات وزارة الصحة إضافة  الفئة المستھدفة
 للعاملین فیها 

 الجھة المستفیدة
 اإلدارة العامة للمستشفیات 

الموازنة 
 دوالر أمریكي).(ثمانون ألف  $80,000 التقدیریة $

ملخص 

 المشروع

 

البالغ  زةغمســتشــفیات التابعة لوزارة الصــحة في قطاع الفي الكهربائیة  ولداتالم لتشــغیلوقود الالزم ال توفیرعبارة عن  المشــروع
ما  موالبالغ عددهالقطاع  ســـكانل الصـــحیة خدماتال تقدم القطاع، والتيعلى مختلف محافظات  والموزعةمســـتشـــفى  13عددها 

  .نسمةملیون  2یزید عن 
تعاني من  هاأنكما  ،علیها ســكان القطاع لتلقي الخدمات الصــحة ي یعتمدســاســیة التاأل الجهة هذه المســتشــفیات هي تعد حیث 

رباء الكه ات قطعساعأن حیث الكهرباء، لمحطة تولید  ياإلسرائیل االحتاللبعد قصف م  2006أزمة انقطاع الكهرباء منذ عام 
مما یؤدي لتوقف األجهزة عن العمل خاصة في األقسام التالیة ( الغسیل الكلوي ،  ، ایً ساعة یوم 20عن عن المستشفیات تزید 

یعرض حیاة المرضــــــــــــى للخطر أو  مما) العنایة المركزةالطوارئ و أقســــــــــــام  حضــــــــــــانات األطفال ، غرف العملیات الجراحیة و
عرقلة و بنوك للدم، ومختبرات الفحص في  الصـــــــحیةالخدمات  المضــــــاعفات الصـــــــحیة التي قد تصــــــل للموت ، إضـــــــافة لتوقف

 .االعمال اإلداریة و الطبیة
ویأتي هذا المشروع لسد احتیاج المستشفیات من الكهرباء من خالل توفیر الوقود الالزمة لتشغیل المولدات، وذلك بهدف ضمان 

ذلك بتكلفة و  غزة،صــحة في قطاع اســتمراریة تقدیم الخدمات الصــحیة المقدمة لســكان قطاع غزة في مســتشــفیات التابعة لوزارة ال
 دوالر أمریكي 80,000تقدیریة للمشروع تبلغ 

مبررات 
 المشروع

  اعتماد سكان قطاع غزة على المستشفیات التابعة لوزارة الصحة لتلقي الخدمات الصحیة نظًرا لسوء األوضاع
 للتكالیف الباهظة للعالج بمستشفیات القطاع الخاص. القطاع، إضافةسكان  بها لمعظمالتي یمر  االقتصادیة

 بعد قصف االحتالل  خصوصاساعة یومیًا عن المستشفیات  20تزید عن  انقطاع التیار الكهربائي لفترات
 االحتالل بعد تدمراألمر سوءا  ازداد ، كما وم 2006عام  القطاعلمحطة تولید الكهرباء في  ياإلسرائیل

 .2021مایو شهر في ة على قطاع غز  األخیر هخالل عدوان لعدة مناطق في القطاع التحتیةلبنیة إلسرائیلي ل
  في  على شرائهوزارة الصحة  وعجز بشكل مستمر مولدات المستشفیاتلتشغیل  الالزم وقودللالماسة الحاجة

 .الوقت الراهن بسبب سوء األوضاع االقتصادیة
  قطاع غزة نتیجة انقطاع التیار الكهربائي وعدم توفر الوقود االزماالحتمالیة الكبیرة لتوقف عمل مستشفیات في 

 لإلعادة تشغیلها مما یؤثر سلبًا على تقدیم الخدمات الصحیة لسكان قطاع غزة.
  تعرض المرضى للمضاعفات الخطیرة فقد تصل للموت نتیجة توقف األجهزة عن العمل أو لعدم تلقیهم الخدمة

 .الطبیة في الوقت المناسب
 والتعرض للعدوان اإلسرائیلي مما یتطلبروف الطارئة التي یواجها قطاع غزة متمثلة في جائحة كورونا الظ 

 لهم.الخدمة  وضرورة تقدیمالمستشفیات الستقبال الحاالت المرضیة الطارئة جهوزیة 



 

أھداف 
 المشروع

 الهدف العام:
ت من خالل توفیر الكهرباء في مستشفیا وزارة الصحةمستشفیات في  للمرضىالخدمات الصحیة  ضمان استمراریة تقدیم

 وزارة الصحة 
 األهداف الخاصة:

 عن ائيالكهرب رالتیا انقطاع وبظلخاصة في أوقات الطوارئ  الكهربائیة المولدات لتشغیل الالزم الوقود توفیر 
 وزارة الصحة في قطاع غزة.مستشفیات 

    راحة والطوارئ والج الستقبالالمرضى في أقسام اباستمرار خاصة األجهزة التي تخدم ضمان عمل األجهزة الكهربائیة
 في مستشفیات وزارة الصحة   األطفالوالعنایة المركزة وغسیل الكلى وحضانات 

 الصحة في مستشفیات وزارةالعاملة  وللطواقمللمرضى وذویهم  ومناسبةصحیة  توفیر بیئة. 
   الخدمة في الوقت المناسب.تلقیهم  المضاعفات التي قد تحدث عند المرضى نتیجة عدمتجنب انقاذ حیاة المرضى و 

 النتائج المتوقعة
  مستشفیات وزارة الصحة.تحّسن جودة الخدمات الصحیة المقدمة في 
  في وزارة الصحة.عن الخدمات الصحیة المقدمة تحّسن رضى المرضى 
  الصحةتحّسن رضى العاملین عن بیئة العمل في وزارة 

تنفیذ مراحل 
 المشروع

 (جدول الزمني)

 

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

             التحضیر
             التنفیذ

              االغالق

الموازنة 
 التقدیریة 

 ت وقود االزم لتشغیل مولدات المستشفیالل التقدیریة ةالموازن
بالدوالر التكلفة  # البند 

  .1 للمستشفیات وقود 80,000
 

استدامة 
 المشروع

مساهمة وزارة الصحة بتوفیر الوقود من خالل الشراء الذاتي عند توفر التمویل أو من خالل شراكات أخرى في  -
 المستقبل  

الیة المتابعة 
 والتقییم

  والمواصفات المطلوبةالجداول والكمیات تقاریر الخاصة بعرض السعر والترسیة حسب 
 تقریر الجهة الطالبة والجهة الفنیة المعنیة. 

 شراف: د. حمزة عبد الجوادإ م. إیمان مھنا  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


