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رؤية القطاع الصحي واأَلهداف اإِلستراتيجية الصحية

1.1 الرؤية والرسالة
الرؤيــة: »نظــام صحــي شــامل متكامــل ذو جــودة عاليــة نحــو تعزيــز مســتدام للوضــع الصحــي 

واســتجابة وإدارة فاعلــة لكافــة األزمــات واإلحتياجــات الصحيــة«.

لتعزيــز صحــة  الشــركاء  المشــترك مــع جميــع  بالعمــل  الصحــة ملتزمــة  الرســالة: »إن وزارة 
المواطــن والمجتمــع وتطويــر اداء القطــاع الصحــي الفلســطيني، وذلــك مــن خــالل ضمــان 
ــز الصحــة العامــة  توفيــر خدمــات صحية متكاملــة ذات جــودة عاليــة لجميــع المواطنيــن، تعزي
السياســات  وضــع  وفعــال،  كفــؤ  بشــكل  الصحــي  القطــاع  وإدارة  المجتمع، قيــادة  فــي 

والقوانيــن واللوائــح التــي تنظــم عمــل القطــاع الصحــي ومراقبــة تنفيذهــا”.

2.1 المبادئ العامة
العدالــة والمســاواة: حصــول كافــة المواطنيــن علــى الخدمــات الصحيــة دون أيــة عوائــق . 1

َأو تمييــز وفــق أعلــى معاييــر النزاهــة والشــفافية.

اإِلستدامة: ضمان ِإستدامة النظام الصحي الفلسطيني بكافة مكوناته.. 2

ــم لكافــة المواطنيــن، مــع . 3 الحــق فــي الصحــة: الحــق فــي التمتــع بمســتوى صحــي مالئ
العالميــة  الصحــة  منظمــة  معاييــر  وفــق  وذلــك  إحتياجــًا،  األكثــر  الفئــات  علــى  التركيــز 

االنســان. لحقــوق  العالمــي  واإلعــالن 

التكامــل والشــراكة: الشــراكة بيــن كافــة مقدمــي الخدمــات الصحيــة والقطاعــات اأُلخــرى . 4
للوصــول ِإلــى خدمــات صحيــة متكاملــة.

الحماية المالية: اإِللتزام الوطني بالعمل نحو التغطية الصحية الشاملة.. 5

الجــودة: خدمــات صحيــة آمنــة ذات جــودة عاليــة ضمــن معاييــر معتمــدة تضمــن التطويــر . 6
المســتمر. 

الخصوصيــة الفلســطينية: مراعــاة خصوصيــة الوضــع الفلســطيني مــن معيقــات اإِلحتــالل . 7
اإِلســرائيلي واألخــذ بعيــن اإلعتبــار اإِلحتياجــات المتناميــة للمجتمــع والشــرائح المهمشــة 

والمناطــق األكثــر إحتياجــًا بســبب معيقــات اإلحتــالل.

مشــاركة المعلومــات الصحيــة: أن يتــم نشــر كافــة المعلومــات الصحيــة بالقــدر الــذي يعــزز . 8
ثقــة المواطــن بالخدمــات الصحيــة والنظــام الصحــي، دون المســاس بخصوصيــة المريــض 

الصحية.

القسم األول
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3.1 اأَلهداف اإِلستراتيجية

ضمــان توفيــر خدمــات صحيــة شــاملة لجميــع المواطنيــن نحــو توطيــن الخدمــات الصحيــة . 1
فــي فلســطين. 

تعزيــز برامــج ِإدارة اأَلمــراض الســارية وغيــر الســارية والرعايــة الصحيــة الوقائيــة والوعــي . 2
الصحــي المجتمعــي.

مَأسسة نظم الجودة في كافة نواحي تقديم الخدمة الصحية. . 3

توفير موارد بشرية كافية وكفؤة ومؤهلة في القطاع الصحي الفلسطيني.. 4

تعزيــز الحوكمــة الصحيــة بمــا فــي ذلــك التنميــة المؤسســاتية وتعزيز القوانين والتشــريعات . 5
والتنســيق عبــر القطاعــات والتكامــل مــا بيــن مقدمــي الخدمــات وتعزيــز التمويــل الصحــي 

وتعزيــز الحمايــة الماليــة للمواطــن فــي مواجهــة التكاليــف الصحيــة.

4.1 منهجية اإِلعـداد
اعتمــدت الحكومــة الفلســطينية فــي العــام 2016 منهجيــة التخطيــط اإلســتراتيجي القطاعي 
وعبــر القطاعــي طويــل المــدى )6 ســنوات( وإعــداد موازنــات متوســطة المــدى )3ســنوات(. 
وتــم باإلســتناد الــى ذلــك إعــداد أجنــدة السياســات الصحيــة الوطنيــة 2017 - 2022، باإلضافــة 
الــى 21 خطــة قطاعيــة وعبــر قطاعيــة بما فيها اإلســتراتيجية الصحيــة الوطنية 2017 - 2022. 
ومــع إنتصــاف الفتــرة الزمنيــة الخاصــة باألجنــدة واإلســتراتيجيات الوطنيــة، جــاءت التوجهــات 
الحكوميــة لتحديــث ومراجعــة اإلســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة وأجنــدة السياســات 
الوطنيــة، لتعكــس األولويــات المســتجدة للحكومــة والظــروف والحقائــق علــى األرض، وعلــى 
رأســها منهجيــة التنميــة بالعناقيــد التــي تبنتهــا الحكومــة نحــو النهــوض بالقطــاع االقتصــادي 

الفلســطيني واإلنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــالل اإلســرائيلي.

ترتكــز عمليــة التخطيــط اإلســتراتيجي الوطنــي فــي القطــاع الصحــي علــى المنهــج التشــاركي 
القائــم علــى التنســيق والتعــاون المشــترك مــع كافــة مقدمــي الخدمــات الصحيــة والشــركاء 
فــي القطــاع الصحــي، وذلــك مــن خــالل المشــاورات التــي تمــت مــع كافــة الشــركاء فــي 

ــوزارة. ــاع القــرار فــي ال ــة لصن الفريــق الوطنــي للتخطيــط واإِلجتماعــات الداخلي

بتوجيهــات مــن معالــي وزيــرة الصحــة د. مــي ســالم الكيلــة، تقــود اإِلدارة العامــة للسياســات 
مــن  الشــركاء  كافــة  مشــاركة  ضمــان  ِإلــى  ســاعيًة  العمليــة  هــذه  الصحــي  والتخطيــط 
المؤسســات والهيئــات الحكوميــة ذات العالقــة وممثلــي المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص 
والمؤسســات الدوليــة، اضافــة الــى اإلدارات والوحــدات الفنيــة فــي الــوزارة فــي جميــع مراحــل 
التخطيــط المختلفــة بمــا فيهــا عمليــة المراجعــة والتحديــث لهــذه اإلســتراتيجية، وذلــك مــن 

خــالل المراحــل المختلفــة:
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المراجعــة النصفيــة: قامــت اإِلدارة العامــة للسياســات الصحيــة والتخطيــط مــع نهايــة . 1
مــدة  مــن  األول  النصــف  فــي  انجــازه  تــم  لمــا  شــاملة  مراجعــة  بعمــل   2019 العــام 
وتحليــل  انجــازات  مــن  تحقــق خاللهــا  ومــا   ،20191 - 2017 الســنوات  اي  االســتراتيجية 
المؤشــرات الصحيــة الوطنيــة للســنوات المذكــورة. اضافــة الــى تحليــل الوضــع الصحــي 

المحققــة. واإلنجــازات  المســتجدات  ضــوء  فــي  الحالــي 

توصيــات اللجنــة الصحيــة الوطنيــة: والتــي تشــكلت بقــرار حكومــي مــن مجلس الــوزراء في . 2
شــهر أيــار 2019، وضمــت مجموعــة مــن الخبــراء فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني وعــدد 
ــة. عملــت علــى  ــوزراء الســابقين وممثليــن عــن مختلــف مقدمــي الخدمــات الصحي مــن ال
مراجعــة المنظومــة الصحيــة والخــروج بتوصيــات للنهــوض بالقطــاع الصحــي الفســطيني 
مــن خــالل العمــل علــى أربعــة محــاور رئيســية وهــي محــور التغطيــة الصحيــة الشــاملة 
والتأميــن الصحــي، محــور توطيــن الخدمــات الصحيــة، محــور تحســين جــودة الخدمــات 
ومحــور دعــم منظومــة االســعاف والطــوارئ. وفــي هــذا الســياق حرصــت اإلدارة العامــة 
للسياســات الصحيــة والتخطيــط بأخــذ هــذه التوصيــات بعيــن االعتبــار وتضمينهــا فــي 

ــة التحديــث لهــذه االســتراتيجية.  عملي

التشــاور المســتمر مــع الشــركاء فــي القطــاع الصحــي من خــالل الفريق الوطني الموســع . 3
ــة العــام  للتخطيــط الصحــي: حيــث تــم عقــد عــدة اجتماعــات ولقــاءات موســعة مــع بداي
2020 مــع مختلــف الشــركاء فــي القطــاع الصحــي مــن أجــل التشــاور حــول األولويــات 
المســتقبلية والنتائــج المتوقعــة والمؤشــرات واإلســتهدافات المســتقبلية. شــارك فــي 
هــذه المشــاورات مختلــف مقدمــي الخدمــات الصحيــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 
ومنظمــات اأُلمــم المتحــدة، والــوزارات والمؤسســات الحكوميــة ذات العالقــة، باإِلضافــة 
العامــة  اإِلدارة  ودوائــر  الصحــة  وزارة  فــي  والوحــدات  العامــة  اإِلدارات  ممثلــي  ِإلــى 
للسياســات الصحيــة والتخطيــط، وبدعــم فنــي مــن منظمــة الصحــة العالميــة وتنســيق 

دائــرة التخطيــط اإِلســتراتيجي فــي اإِلدارة العامــة للسياســات والتخطيــط.

ــم التشــاور مــع مختلــف اإِلدارات العامــة والوحــدات . 4 المشــاورات داخــل وزارة الصحــة: ت
اإِلســتراتيجية  ومحتــوى  المختلفــة  المســودات  حــول  الــوزارة  داخــل  الفنيــة  والدوائــر 

المحدثــة.

المراجعــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد: حيــث تــم دراســة آثــار الجائحــة علــى القطــاع الصحــي . 5
ومراجعــة االولويــات التــي اســتجدت فــي ظــل جائحــة كوفيــد وانتشــارها فــي فلســطين 
مــع الربــع الثانــي مــن العــام 2020، وذلــك مــن خالل التشــاور مع كافــة اإلدارات والوحدات 

الفنيــة فــي الــوزارة والشــركاء فــي القطــاع الصحــي. 

1   التقرير الكامل متوفر لدى االدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط.
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5.1 القضايا واألبعاد التي تم مراعاتها في عملية المراجعة والتحديث

ــم انجــازه  ــى مراجعــة مــا ت ــة ال ــة الوطني ــث اإِلســتراتيجية الصحي ــة مراجعــة وتحدي ترتكــز عملي
الثالثــة  األعــوام  خــالل  الوطنيــة  الصحيــة  اإلســتراتيجية  مــن  الواقــع  أرض  علــى  وتحقيقــه 
الوطنيــة  والرؤيــة  الحالــي  الوضــع  مســتجدات  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  والــى   ،2019 - 2017
ــز علــى اإلنفــكاك عــن االحتــالل االســرائيلي واالســتثمار فــي  للحكومــة الثامنــة عشــر بالتركي
القطــاع المحلــي والمــوارد المتاحــة، باالضافــة الــى المســتجدات التــي طــرأت علــى الوضــع 
الصحــي الوطنــي والعالمــي بســبب جائحــة كوفيــد التــي انتشــرت فــي العــام 2020، وعليــه تــم 

تضميــن المحــاور التاليــة فــي عمليــة المراجعــة:
1. التنميــة بالعناقيــد: اعتمــدت الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــر نهــج التنميــة بالعناقيــد 
والتــي تعتمــد علــى االســتفادة مــن الميــزة التنافســية لــكل محافظــة والتوظيــف الفعــال 
للمــوارد المتاحــة للمحافظــات. حيــث تبنــت الحكومــة عنقــود التنميــة الصناعيــة )مدينتــي 
الخليــل ونابلــس(، وعنقــود التنميــة الزراعيــة )األغــوار ومــدن شــمال الضفــة الغربيــة(، والعنقود 
الســياحي )بيــت لحــم(، اضافــة الــى عنقــودي العاصمــة والبحــر )غــزة(. علــى الرغــم مــن أن 
االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة تقــوم علــى مبــدأ ورؤيــة التغطيــة الصحيــة الشــاملة فــي 
فلســطين، إال أن االســتراتيجية فــي مضمونهــا قــد أولــت اهتمامــا الــى توفيــر االحتياجــات 
الخدماتيــة التــي تســاهم فــي تحقيــق التنميــة العنقوديــة في المحافظات المختلفة، ال ســيما 
ســالمة الغــذاء والميــاه اآلمنــة وتعزيــز صحــة البيئــة مــن خــالل الحــد مــن األمــراض المنقولــة 
عــن طريــق الميــاه أو الغــذاء او الملوثــات البيئيــة، ومعالجــة النفايــات الطبيــة بالطــرق اآلمنــة، 
وبرامــج مكافحــة األمــراض المعديــة، وبرامــج التوعيــة حــول الســلوكيات الصحيــة اآلمنــة 
لــوزارة الصحــة للتأكــد مــن الحفــاظ علــى مبــادئ الســالمة  الرقابــي  الــدور  الــى  باالضافــة 
العامــة فــي أماكــن العمــل المختلفــة، الرقابــة علــى ســالمة المنتجــات الغذائيــة المتوفــرة فــي 
األســواق الفلســطينية بالتعــاون مــع الجهــات والقطاعــات الحكوميــة الشــريكة، اضافــة الــى 
االســتثمار فــي القطــاع الصحــي المحلــي ودعــم القطاعيــن األهلــي والخــاص فــي فلســطين 
ودعــم الصناعــات الدوائيــة المحليــة، ودعــم ثبــات وتطويــر مستشــفيات القــدس الشــرقية 
واعطائهــا األولويــة فــي شــراء الخدمــة بمــا يســاهم فــي تعزيــز اإلقتصــاد الفلســطيني وتعزيــز 

صمــود القــدس العاصمــة األبديــة لدولــة فلســطين.

المســاواة والعدالــة والحــق فــي  تقــوم االســتراتيجية علــى مبــادئ  الجغرافــي:  البعــد   .2
الصحــة لكافــة المواطنيــن فــي كافــة أماكــن تواجدهــم علــى أرض الوطــن، اال انهــا ايضــا 
سياســات  تفرضــه  الــذي  الحالــي  والوضــع  الفلســطينية  الخصوصيــة  االعتبــار  بعيــن  تأخــذ 
اإلحتــالل االســرائيلي مــن االغــالق المســتمر والحصــار علــى قطــاع غــزة والقــدس، والمناطــق 
المهمشــة والمتأثــرة بالجــدار والمســتوطنات. وعليــه فقــد تــم مراعــاة البعــد الجغرافــي فــي 
االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة مــن حيــث العمــل علــى زيــادة المســاواة والعدالــة فــي توزيــع 
الخدمــات الصحيــة فــي كافــة المحافظــات، توفيــر الخدمــات فــي األماكــن النائيــة والبعيــدة 
مــن خــالل العيــادات المتنقلــة وفتــح أو توســعة مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي القــرى 
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المختلفــة، دعــم الخدمــات الصحيــة فــي المحافظــات األكثــر احتياجــا، التأكيــد علــى تغطيــة 
التأميــن الصحــي ألهلنــا فــي القــدس عاصمــة دولــة فلســطين، فتــح مستشــفيات جديــدة 
أو توســعة المستشــفيات الحكوميــة الحاليــة فــي بعــض المحافظــات ذات االحتيــاج والنمــو 

الســكاني المرتفــع لتوائــم احتياجــات المواطنيــن وتســهل الوصــول للخدمــات.

3. ادمــاج القضايــا عبــر القطاعيــة: تــم التركيــز فــي عمليــة التحديــث علــى ادمــاج البعــد الصحــي 
للقضايــا عبــر القطاعيــة المختلفــة فــي كافــة محتــوى ومضمــون االســتراتيجية وأهدافهــا 
وتحديــدا صحــة الشــباب، قضايــا النــوع االجتماعــي وصحــة المــرأة، قضايــا البيئــة والصحــة 
المؤسســات  داخــل  الفســاد  ومكافحــة  مــن  والوقايــة  والنزاهــة  المســائلة  تعزيــز  البيئيــة، 
الفلســطينية. حيــث تــم ابــراز هــذه القضايــا مــن خــالل األولويــات الصحيــة والنتائــج المختلفــة 
والمؤشــرات واإلســتهدافات الســيما الســلوكيات الصحيــة لــدى الشــباب ومكافحــة آفــة 
المخــدرات واالدمــان والتدخيــن، تعزيــز الثقافــة الصحيــة والوعــي المجتمعــي لــدى فئــات 
الشــباب والنســاء واليافعيــن فــي عــدة قضايــا منهــا الصحــة اإلنجابيــة والجنســية، الســلوكيات 
الصحيــة، العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، االرشــاد االســري، الصحــة النفســية، الوقايــة 
مــن األمــراض المعديــة والمزمنــة، المســؤولية المجتمعيــة والمشــاركة المجتمعيــة، توفيــر 
خدمــات الصحــة االنجابيــة والجنســية لكافــة الفئــات العمريــة، وتعزيــز خدمــات الصحــة البيئيــة 
مــن حيــث ســالمة الغــذاء والميــاه، معالجــة النفايــات الطبيــة، الوقايــة مــن األمــراض المعديــة 

ــة.  ــز الســالمة المهني ــة، وتعزي ــات البيئي والملوث

4. أولويــات تنمويــة جديــدة: فــي ظــل المســتجدات السياســية والرؤيــة التنمويــة الحاليــة 
باإلنفــكاك اإلقتصــادي عــن االحتــالل االســرائيلي، فقــد أولــت وزارة الصحــة والقطــاع الصحــي 
الفلســطيني اهتمامــًا كبيــرًا فــي االنفــكاك الصحــي أيضــا عــن اإلحتــالل االســرائيلي، وجــاء 
ذلــك متمثــال بالقــرار الوطنــي بوقــف تحويــالت شــراء الخدمــة مــن المشــافي االســرائيلية 
فــي العــام 2019 والعمــل علــى ايجــاد بدائــل فــي القطــاع الصحــي المحلــي ومــن الــدول 
العربيــة الشــقيقة. وفــي هــذا اإلطــار تؤكــد اإلســتراتيجية الصحيــة المحدثــة علــى تكثيــف 
الجهــود فــي أولويــة توطيــن الخدمــات الصحيــة واالســتثمار فــي القطــاع الصحــي المحلــي 
الحكومــي واألهلــي والخــاص، وتطويــر خدمــات المستشــفيات فــي الوطــن بمــا يســاهم فــي 
ــام عــن مشــافي االحتــالل االســرائيلي. كذلــك تــم  تحقيــق توطيــن الخدمــات واالنفــكاك الت
األخــذ بعيــن االعتبــار وإبــراز اإللتــزام الوطنــي بالســعي نحــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة 

ليكــون اإلطــار العــام لإلســترتيجية والرؤيــة الصحيــة المســتقبلية للعــام 2030.

لقــد عكســت االســتراتيجية كذلــك نتائــج عمــل اللجنــة الصحيــة الوطنيــة التــي شــكلت بقــرار 
مــن مجلــس الــوزراء فــي العــام 2019، والتــي كان مــن أبــرز توصياتهــا تكثيــف الجهــود للعمــل 
نحــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة وتوطيــن الخدمــات، مراجعــة وتطويــر نظــام التأميــن 
الصحــي ليكــون أكثــر شــمولية وإلزامــًا وفعاليــة فــي تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، 
تعزيــز جــودة الخدمــات الصحيــة علــى المســتوى الوطنــي ونظــم المتابعــة والتقييــم للجــودة 
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بمــا يراعــي مبــادئ الشــفافية والنزاهــة، تعزيــز الــدور الرقابــي والتنظيمــي لــوزارة الصحــة مــن 
خــالل تعزيــز أنظمــة المســائلة والمتابعــة والتقييــم وتطبيــق القوانيــن والتشــريعات واألنظمــة 
الصحيــة والخطــط الصحيــة، تبنــي وتنفيــذ منهجيــة صحــة األســرة بمــا يســاهم فــي رفــع نجاعــة 
نظــام الرعايــة الصحيــة األوليــة، توفيــر كــوادر بشــرية كفــؤة ومتخصصــة تســاهم فــي تحقيــق 
توطيــن الخدمــات الصحيــة، ومراجعــة نظــام شــراء الخدمــة ليعكــس مبــادئ الكفــاءة والفاعلية 

والشــفافية والمســائلة، وتطويــر منظومــة اإلســعاف والطــوارئ الصحيــة فــي فلســطين. 

وفي ذات الســياق فقد تضمنت االســتراتيجية األولويات المســتجدة التي انبثقت عن جائحة 
كوفيــد، الســيما تقويــة صمــود واســتجابة النظــام الصحــي فــي مواجهــة االوبئــة والمخاطــر 
الصحيــة العالميــة واالمــراض الســارية الناشــئة، دعــم وتحســين البنيــة التحتيــة للقطــاع الصحي، 
تعزيــز تطبيــق اللوائــح الصحيــة الدوليــة فــي مواجهــة األوبئــة العالميــة، تعزيــز ودعــم تطبيــق 
برامــج الصحــة اإللكترونيــة والتطبــب عــن بعــد، التأكيــد علــى تطبيــق بروتوكــوالت وتعليمــات 
ضبــط العــدوى فــي كافــة المرافــق الصحيــة، تعزيــز نظــام الرصــد الصحــي لألوبئــة واألمــراض 
المعديــة، تقويــة وتعزيــز خدمــات الطــوارئ علــى كافــة المســتويات، تعزيــز ودعــم البحــث 

العلمــي فــي القطــاع الصحــي وتعزيــز التوعيــة الصحيــة المجتمعيــة.

5. تحســين تقديــم الخدمــات: يعتبــر القطــاع الصحــي مــن أبــرز القطاعــات الخدماتيــة فــي 
فلســطين إن لــم يكــن أهمهــا، ومــن هنــا يؤكــد كافــة الشــركاء فــي القطــاع الصحــي ومقدمــي 
الخدمــات الصحيــة علــى ســعيهم نحــو توفيــر خدمــات صحيــة شــاملة ومتكاملــة وعاليــة 
الجــودة وســهلة الوصــول لجميــع المواطنيــن، والعمــل علــى توفيــر هــذه الخدمــات وطنيــا 
فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني المحلــي )توطيــن الخدمــة( وصــوال الــى تحقيــق التغطيــة 
ــة تحســين  ــى أهمي ــة الشــاملة فــي فلســطين. وفــي ذات الســياق يؤكــد الشــركاء عل الصحي
جــودة الخدمــات فــي فلســطين واإللتــزام بالمعاييــر الوطنيــة المعتمــدة للجــودة فــي كافــة 
الرقابــة  وتطويــر  المعاييــر  لهــذه  والمتابعــة  التقييــم  عمليــة  ومأسســة  الصحيــة  المرافــق 
علــى الخدمــات الصحيــة المختلفــة بمــا يســاهم فــي تحقيــق رضــا المواطنيــن، كذلــك أولــت 
اإلســتراتيجية المحدثــة اهتمامــا خاصــة بتطويــر ودعــم خدمــات اإلســعاف والطــوارئ فــي 
فلســطين بمــا فيهــا دعــم البنيــة التحتيــة مــن ســيارات اإلســعاف الحديثــة وأقســام الطــوارئ 
فــي المستشــفيات ووضــع بروتوكــوالت محدثــة للعمــل فــي أقســام الطــوارئ ومواجهــة 
تحســين  أولويــات  أصبحــت  لقــد  الطــوارئ.  طــب  برنامــج  واســتمرار  واألزمــات،  الكــوارث 
الخدمــات الصحيــة أكثــر أهميــة علــى الســاحة الفلســطينية والدوليــة بشــكل عــام فــي أعقــاب 
جائحــة كوفيــد، حيــث أظهــرت الجائحــة العالميــة الحاجــة الــى االســتثمار فــي قطــاع تحســين 
الخدمــات الصحيــة فــي العديــد مــن الــدول ومنهــا فلســطين، وذلــك مــن خــالل دعــم وتطويــر 
قطــاع البنيــة التحتيــة الصحيــة واألجهــزة والمعــدات الطبيــة، زيــادة عــدد أســرة المستشــفيات 
ــة خدمــات االســعاف والطــوارئ ومواجهــة الكــوارث،  ــة المكثفــة، تقوي وخاصــة أســرة العناي
تقويــة خدمــات الطــب المخبــري وتشــخيص األمــراض، تقويــة خدمــات الصحــة النفســية خاصــة 
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فــي حــاالت الكــوارث واالزمــات، دعــم اســتمرار خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة وخدمــات 
الصحــة اإلنجابيــة والجنســية فــي حــاالت الطــوارئ واألزمــات، ودعــم الخدمــات الصحيــة فــي 

المناطــق المهمشــة والنائيــة. 

6. الموائمــة مــع المعاهــدات الدوليــة وأجنــدة التنميــة المســتدامة: تأتــي هــذه االســتراتيجية 
انطلقــت مــن األولويــة  المســتدامة خاصــة وأنهــا  التنميــة  أجنــدة  المحدثــة متوائمــة مــع 
الوطنيــة بالعمــل نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة والتــي هــي واحــدة مــن أهم مقاصــد الهدف 
التنمــوي الصحــي الثالــث. اكــدت فلســطين التزامهــا بالعمــل نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة 
مــن خــالل توقيعهــا علــى وثيقــة االتفــاق العالمــي بشــأن التغطيــة الصحيــة الشــاملة 2030 
فــي صاللــة عــام 2018، والــذي يؤكــد التــزام جميــع بلــدان اإلقليــم باتخــاذ إجراءاتهــم لتســريع 
وتيــرة التقــدم نحــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة مــن خــالل بنــاء نظــم صحيــة ُمنِصفــة 
ومســتدامة وقــادرة علــى الصمــود. وفــي ذات الســياق تؤكــد االســتراتيجية علــى التزامــات 
دولــة فلســطين كمــا جــاءت فــي قمــة نيروبــي للســكان والتنميــة فــي العــام 2019 ومــن 
ــة  ــة الصحي ــة ضمــن التغطي ــزام بالعمــل نحــو الوصــول للصحــة الجنســية واإلنجابي أبرزهــا االلت
الشــاملة، تخفيــض عــدد الوفيــات واألمــراض والمضاعفــات المهــددة لحيــاة األمهــات توفيــر 
االحتياجــات الالزمــة لتنظيــم األســرة إلــى 10 %  بحلــول العــام 2022، وتوفيــر خدمــات عاليــة 
الجــودة ومتعــددة القطاعــات للوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بحلــول 

.2030

كذلــك تأتــي هــذه المراجعــة لتتوائــم مــع اإلســتراتيجيات والخطــط االقليميــة ذات العالقــة 
مثــل “ الخطــة االســتراتيجية العربيــة متعــددة القطاعــات لصحــة األمهــات و األطفــال و 
التــى اطلقتهــا الجامعــة العربيــة بالقاهــرة العــام المنصــرم  2019 - 2030 » و  المراهقــات 

بمشــاركة وزارة الصحــة الفلســطينية. 

ــة  ــة وقابلي ــر واقعي ــة التحديــث ألن تكــون االســتراتيجية أكث ــة: لقــد هدفــت عملي 7. الواقعي
المؤشــرات  ومراجعــة  ووضوحــا،  تحديــدا  أكثــر  نتائــج  وضــع  خــالل  مــن  وذلــك  للتنفيــذ، 
واإلســتهدافات لتكــون متوفــرة وقابلــة للقيــاس ومتوائمــة مــع الوضــع الحالــي واإلمكانــات 

المتاحــة.

تماشــيا مــع مبــدأ الواقعيــة وعكــس األولويــات الحقيقيــة، وآخذيــن بعين االعتبار المســتجدات 
كوفيــد  وبــاء  جائحــة  بســبب  والدوليــة  الفلســطينية  الســاحة  علــى  طــرأت  التــي  الصحيــة 
)COVID - 19( فــي بدايــة العــام الحالــي 2020، وظهــور الحــاالت فــي فلســطين ومــا صاحبــه 
مــن إعــالن حالــة الطــوارئ وتكثيــف وتوجيــه كافــة الجهــود الصحيــة الوطنيــة نحــو مواجهــة 
الوبــاء، فقــد تــم تضميــن هــذه اإلســتراتيجية ألبــرز اآلثــار الصحيــة التــي نتجــت عــن الجائحــة، ومــا 

رافقهــا مــن أولويــات واحتياجــات مســتجدة لضمــان اإلســتجابة الفاعلــة للجائحــة.



القسم الثاني

تحليل الواقع الحالي للقطاع الصحي
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تحليل الواقع الحالي للقطاع الصحي

1.2 الوضع الديموغرافي

الجهــاز  الفلســطينيين فــي دولــة فلســطين حســب  بلــغ عــدد الســكان   2019 العــام  فــي 
ذكــور  مليــون   2.53 حوالــي  منهــم  نســمة   4.976.684 الفلســطيني   لإلحصــاء  المركــزي 
مقابــل 2.44 مليــون مــن اإلنــاث، فــي حيــن بلــغ عــدد ســكان الضفــة الغربيــة حوالــي 2.98  
مليــون نســمة، بنســبة 60.0 %  مــن إجمالــي ســكان فلســطين، وبلــغ عــدد ســكان قطــاع غــزة 

حوالــي1.98 مليــون نســمة، بنســبة40.0  %  مــن إجمالــي ســكان فلســطين.

يبيــن الهــرم الســكاني أن المجتمــع الفلســطيني مجتمعــًا فتيــًا، حيــث تتســع قاعــدة الهــرم 
الســكاني المتمثلــة باألفــراد صغــار الســن دون الخامســة عشــرة مــن العمــر والذيــن يشــكلون 
نســبة مرتفعــة مقارنــة بالفئــات العمريــة األخــرى. فقــد قــدرت نســبة األفــراد دون الخامســة 
عشــرة مــن العمــر بــــ 38.4  %  مــن مجمــل الســكان فــي فلســطين بواقــع 36.4 %  فــي الضفــة 
الغربيــة و41.5 %  فــي قطــاع غزة.وبلغــت نســبة األفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 ســنة 
فــي عــام 2019  حوالــي3.3 %  مــع وجــود اختــالف بيــن الضفــة الغربيــة والقطــاع، حيــث بلغــت 
النســبة 3.6 %  فــي الضفــة الغربيــة و2.8 %  فــي قطــاع غزة.بلــغ معــدل الزيــادة الطبيعيــة 
للســكان فــي العــام 2019  فــي فلســطين 2.5 % ، بمعــدل 2.2  %  فــي الضفــة الغربيــة و2.9 %  

فــي قطــاع غــزة.

ِإن النمــو الســكاني الســريع والتغيــر فــي الهيــكل العمــري فــي فلســطين مــن المتوقــع أن 
ينعكــس علــى كافــة القطاعــات اإِلجتماعيــة واإِلقتصاديــة، وســيزيد الطلــب علــى الخدمــات 
النمــو  ِإن  والطاقــة.  والغــذاء  والعمــل  والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة  ذلــك  فــي  بمــا  العامــة 
الســكاني المتوقــع ســيؤثر بقــوة علــى تقديــم الخدمــات الصحيــة فــي المســتقبل القريــب، 
ممــا ســيتطلب توفــر مزيــد مــن اأَلطبــاء والكــوادر التمريضيــة والطبيــة المســاعدة وَأِســّرة 
المستشــفيات والبنيــة التحتيــة. كمــا َأن التحــول الديموغرافــي مــن خــالل تعديــل هيكليــة 
الهــرم الســكاني ســيؤثر َأيضــًا علــى المتطلبــات الصحيــة مــع مــا يحملــه ذلــك مــن تبعــات 
بالنســبة لأَلولويــات الصحيــة للفئــات الســكانية المختلفــة مــن اأَلطفــال، الشــباب، النســاء فــي 

ســن اإِلنجــاب وكبــار الســن.

القسم الثاني
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2.2 الوضع اإِلقتصادي

بلــغ الناتــج المحلــي االجمالــي فــي فلســطين فــي العــام 2018، حوالــي 13.6 مليــار دوالر 
باألســعار الثابتــة وبلــغ نصيــب الفــرد حوالــي 3072 دوالر مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، كمــا 
ســجلت نســبة البطالــة حوالــي 38.5 %  )17.6 %  فــي الضفــة الغربيــة و52 %  فــي قطــاع غــزة(. 
وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى انخفــاض الناتــج المحلــي اإلجمالــي باالســعار الثابتــة بنســبة 
2.5 %  خــالل الربــع األول مــن عــام 2019 مقارنــة مــع الربــع الرابــع 2018 باألســعار الثابتــة، 
وانخفــاض فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 3 %  بالمقارنــة مــع الربــع 

ــع لعــام 2018. الراب

ــات عصفــت  ــة علــى خطــة للنهــوض باإلقتصــاد المحلــي وســط تحدي تعمــل الحكومــة الحالي
باالقتصاد الفلســطيني؛ نتيجة التحكم االســرائيلي بعائدات الضرائب الفلســطينية المعروفة 
بـ)المقاصــة( وجائحــة كوفيــد وآثارهــا االقتصاديــة، وهــو مــا دفــع بالســلطة الفلســطينية 
لالعتمــاد علــى القــروض الداخليــة مــن البنــوك لتمويــل نفقاتهــا التشــغيلية. وتقــوم هــذه 
ــواردات القادمــة مــن إســرائيل وتعويضهــا مــن خــالل المنتجــات  ــدأ إحــالل ال الخطــة علــى مب
المحليــة، أو االســتيراد مــن الــدول العربيــة، ضمــن اســتراتيجية االنفــكاك االقتصــادي عــن 
إســرائيل. وفــي إطــار تحقيــق هــذا الهــدف، أعلنــت الحكومــة عــن إطــالق اســتراتيجية العناقيــد 
فــي القطاعــات اإلقتصاديــة، التــي تقــوم علــى مبــدأ تحفيــز االســتثمار فــي قطــاع اقتصــادي 
محــدد ضمــن منطقــة جغرافيــة محــددة. حيــث حــددت الحكومــة مدينتــي الخليــل ونابلــس 
ــة  ــن مثلــت األغــوار ومــدن شــمال الضفــة الغربي ــة، فــي حي ــد الصناعي ضمــن تصنيــف العناقي
ضمــن العناقيــد الزراعيــة، وجــاءت بيــت لحــم كعنقــود ســياحي، اضافــة الــى عنقــودي العاصمــة 

والبحــر )غــزة(.

لقــد أثــر الوضــع االقتصــادي والضائقــة الماليــة التــي تعانــي منهــا الحكومــة الفلســطينية علــى 
مديونيــة وموازنــة وزارة الصحــة، حيــث تجــاوزت المديونيــة المليــار شــيكل، وعليــه بذلــت وزارة 
الصحــة جهــودًا حثيثــة مــن اجــل رفــع نســبة موازنتهــا لتقليــل الفجــوة التمويليــة الســنوية، حيــث 
تــم االتفــاق علــى رفــع حصــة موازنــة وزارة الصحــة لتصــل إلــى 13.5 %  مــن إجمالــي اإلنفــاق 
الحكومــي فــي العــام 2020، اال أن المســتجدات السياســية واإلقتصاديــة وجائحــة كوفيــد 
ألقــت بظاللهــا علــى الموازنــة الحكوميــة وتــم اعتمــاد موازنــة طــوارئ للعــام 2020 ممــا 

ســبب تخفيــض األســقف الماليــة واعتمــاد سياســة التقنيــن. 

مــع قــدوم جائحــة كوفيــد ارتفعــت نســب البطالــة بشــكل عــام فــي كافــة دول العــام بســبب 
اجــراءات الحجــر التــي تــم تطبيقهــا فــي كثيــر مــن الــدول، والتــي أثــرت ســلبًا علــى الوضــع 
االقتصــادي العالمــي. فــي فلســطين انعكســت اجــراءات اإلغــالق والحجــر التــي تــم تطبيقهــا 
فــي العــام 2020 علــى الوضــع االقتصــادي بشــكل كبيــر، حيــث تســببت بفقــدان الكثيــر مــن 
عمــال المياومــة لعملهــم وبالتالــي فقــدان مصــدر دخلهــم، وانخفــاض حركــة األســواق التجارية 

المحليــة باإلضافــة الــى اإلنخفــاض الحــاد فــي ايــرادات خزينــة الدولــة.
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3.2 اإِلحتالل اإِلسرائيلي والوضع الصحي

تقــوض سياســة الحصــار واإِلغــالق التــي يفرضهــا اإِلحتــالل اإِلســرائيلي مــن عمــل منظومــة 
الرعايــة الصحيــة ومــن وصــول المواطنيــن ِإلــى الخدمــات الصحيــة فــي الوقــت المناســب، 
خاصــًة فــي قطــاع غــزة والقــدس والمناطــق المتَأثــرة بجــدار العــزل والمســتوطنات، حيــث 
تعتبــر سياســات اإلحتــالل اإلســرائيلي المعيــق األول فــي الوصــول الــى الخدمــات الصحيــة 
المســتمر  واالغــالق  الحصــار  سياســة  بســبب  فلســطين  فــي  الصحيــة  التنميــة  وتحقيــق 
والتحكــم بالمــوارد المائيــة والحــدود وأمــوال المقاصــة، عــالوة علــى االعتــداءات المســتمرة 
علــى الشــعب الفلســطيني فــي كافــة المحافظــات خاصــة فــي قطــاع غــزة ومــا يخلفــه مــن 
تدميــر للبنيــة التحتيــة واإلرتفــاع المســتمر ألعــداد اإِلصابــات واإِلعاقــات الجســدية واأَلضــرار 

النفســية علــى اأَلطفــال والنســاء.

يعيــش اأَلســرى الفلســطينيين فــي ســجون اإِلحتــالل ظروفــًا صحيــًة وبيئيــًة قاســيًة جــدًا، 
فمعظــم الســجون ال تتفــق مــع المعاييــر الصحيــة الدوليــة وتنتشــر فيهــا الحشــرات والقوارض، 
اأَلمــراض  مــن  يعانــون  الذيــن  اأَلســرى  مــن  للكثيــر  المتــردي  الصحــي  الوضــع  عــن  ناهيــك 

المختلفــة والتعذيــب المســتمر وِإنتهــاك حقــوق اإِلنســان.

ِإن ِإســتمرار القيــود والمعيقــات التــي يفرضهــا اإِلحتــالل اإِلســرائيلي مــن شــأنه َأن يقــوض 
ــم تحقيقهــا  ــي ت ــة فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني ويهــدد اإِلنجــازات الت ــة التنموي العملي
بهــذا الخصــوص خاصــًة فــي المناطــق اأَلكثــر تماســًا مثــل القــدس واألغــوار والبلــدة القديمــة 
قبــل  مــن  المفروضــة  القيــود  ِإلــى  هنــا  اإِلشــارة  يجــدر  الجنوبيــة.  والمحافظــات  بالخليــل 
اإِلحتــالل فــي مجــاالت الصناعــات الدوائيــة وِإســتيراد المــواد الخــام بســبب الحصــار المفــروض 
علــى قطــاع غــزة، ومعانــاة المرضــى الفلســطينيين مــن منعهــم مــن الســفر للخــارج مــن َأجــل 
العــالج َأو الحــد مــن حريــة تنقلهــم للعــالج مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومــا بيــن 
القــدس وباقــي المحافظــات. يبــرز هنــا الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه مؤسســات حقــوق اإِلنســان 
والمؤسســات الدوليــة ومنظمــات اأُلمــم المتحــدة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع 
الصحــي اأَلهلــي وَأهميــة التنســيق والتكامــل والتعــاون مــع وزارة الصحــة فــي الحــد مــن هــذه 
القيــود والتغلــب عليهــا ســعيًا ِإلــى المضــي قدمــًا فــي العمليــة التنمويــة واإِلرتقــاء بالوضــع 

الصحــي للمجتمــع والمواطــن.

إن تهديــدات االحتــالل االســرائيلي ومخططاتــه لضــم أجــزاء مــن اراضــي الضفــة الغربيــة تشــكل 
معيقــًا جديــدًا أمــام الوصــول الــى الخدمــات الصحيــة وتهديــدا حقيقيــا لإلنجــازات التنمويــة 
والخطــط التنمويــة الصحيــة المســتقبلية. ســوف يــؤدي الضــم االســرائيلي ألي أجــزاء مــن 
فلســطين المحتلــة الــى عواقــب وخيمــة علــى المســتوى الصحــي، حيــث تتمثــل فكــرة الضــم 
االســرائيلية فــي الســيطرة علــى األرض دون أن تكــون مســؤولة بشــكل مباشــر عــن الســكان، 
المواطنيــن فــي هــذه  يؤثــر بشــكل كبيــر وســلبي علــى قــدرة  الضــم ســوف  وعليــه فــإن 
االراضــي الــى الوصــول الــى الخدمــات الصحيــة وقــدرة الطواقــم الصحيــة الــى الوصــول الــى 
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أماكــن عملهــم فــي هــذه المناطــق. إن خطــط الضــم االســرائيلية ســتزيد مــن تقســيم المــدن 
والقــرى الفلســطينية وتحــد مــن حريــة حركــة المواطنيــن مــا بيــن المــدن والقــرى وبالتالــي 
تحرمهــم مــن حقهــم فــي الصحــة والوصــول الــى الخدمــات األساســية وكذلــك تحرمهــم مــن 
حقهــم فــي النمــو والتطــور. اضافــة الــى زيــادة التهديــدات باالعتــداءات علــى المواطنيــن 
واعتــداءات المســتوطنين علــى القــرى الفلســطينية وسياســات هــدم المنــازل وطــرد العائالت 

الفلســطينية.

4.2 المَؤشرات الصحية الوطنية ومَؤشرات َأداء القطاع الصحي المحققة
يوضــح الجــدول التالــي )جــدول 1( مقارنــة بيــن القيــم المحققــة للســنوات األربعــة األخيــرة 
وبعــض  الفلســطيني،  للمواطــن  الصحــي  بالوضــع  المتعلقــة  الصحيــة  المَؤشــرات  أًلبــرز 
مَؤشــرات قيــاس اأَلداء كمــا وردت فــي اإِلســتراتيجية الصحيــة 2017 - 2022 ومقارنتهــا مــع 

االســتهدافات المتوقعــة كمــا جــاءت فــي اإلســتراتيجية.

جدول1: المَؤشرات الصحية الرئيسية المحققة خالل السنوات األربعة األخيرة كما جاءت في االستراتيجية الصحية 
الوطنية 2017 - 2.2022

المحقق المؤشر
2016

المحقق 
2017

المحقق 
2018

المحقق 
2019

االستهداف 
2022

73.773.873.97474.5توقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة )سنة(.

4.14.14.14.13.8معدل الخصوبة. 

معدالت وفيات األمومة المسجلة الناجمة عن مضاعفات 
الحمل والوالدة والنفاس )إمرأة لكل 100,000 والدة حية( 

13.85.916.719.517.0

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )من عمر 0 - 28 يوم( 
لكل 1,000 والدة حية.

5.38.08.57.97.0

معدالت وفيات الرضع الذين تقل َأعمارهم عن سنة لكل 
1,000 من المواليد األحياء.

10.510.711.710.810.0

معدالت وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات 
لكل 1,000.

12.212.113.412.112.0

0.4 % 0.5 % 0.4 % 0.5 % 0.5 % نسبة ِإنتشار نقص الوزن بين اأَلطفال حتى عمر سنة.

0.3 % 0.4 % 0.3 % 0.4 % 0.4 % نسبة ِإنتشار الهزال بين اأَلطفال حتى عمر سنة واحدة

2  المصدر: التقارير الصحية السنوية الصادرة عن وزارة الصحة، وزارة الصحة الفلسطينية
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جدول1: المَؤشرات الصحية الرئيسية المحققة خالل السنوات األربعة األخيرة كما جاءت في االستراتيجية الصحية 
الوطنية 2017 - 2.2022

المحقق المؤشر
2016

المحقق 
2017

المحقق 
2018

المحقق 
2019

االستهداف 
2022

نسبة الوفيات )الفئة العمرية 30 - 60 سنة( التي سببتها أمراض 
القلب الوعائية من مجموع الوفيات.

 % 6.5 % 5.7 % 6.1 % 5.2 % 5.5

نسبة الوفيات )الفئة العمرية 30 - 60 سنة( التي سببها أمراض 
السرطانات من مجموع الوفيات.

 % 4.5 % 5.1 % 5.0 % 5.0 % 4.5

نسبة الوفيات )الفئة العمرية 30 - 60 سنة( التي سببها مرض 
السكري من مجموع الوفيات.

 % 1.4 % 1.6 % 1.1 % 1.7 % 1.0

21.717.721.522.625معدل عدد اأَلطباء لكل 010,00 نسمة من السكان.

6.67.17.17.67.5معدل عدد أطباء األسنان لكل 10,000 من السكان. 

20.923.223.626.925.0معدل عدد التمريض لكل 010,00 نسمة من السكان.

2.02.52.32.73.0معدل عدد القابالت لكل 010,00 نسمة من السكان.

1010.911.211.411.5معدل عدد الصيادلة لكل 10,000 نسمة من السكان. 

نسبة تطبيق المعايير االساسية الوطنية للجودة )المرحلة 
األولى( في مديريات الرعاية الصحية األولية الحكومية.

 -  -  -  -  % 100 % 100 % 100

عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل 100,000 
.)cases & carriers( من السكان

20.42017.7813.615.0

معدل إنتشار داء السل لكل 100,000 نسمة من السكان.
)الرئوي وغير الرئوي(

1.051.10.650.370.50

0.020.02000.00عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل 100,000 نسمة من السكان.

74483عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

10 % 12.0 % 13.3 % 13.9 % 14.7 % نسبة التلوث الميكروبي لشبكات مياه الشرب.

.GMP 45555عدد مصانع األدوية الحاصلة على شهادة التصنيع الجيد

نسبة محالت ومنشآت الحرف والصناعات المرخصة حسب 
األصول.

 % 41.8 % 51.3 % 39.5 % 35.6 % 60

نسبة اإلنفاق األسري من إجمالي اإلنفاق الصحي. 
)Household Out - of - Pocket( )PCBS(

 % 44.4 % 41.9 % 39.5NA % 38
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5.2 الشركاء في القطاع الصحي الفلسطيني

يتضمــن القطــاع الصحــي الفلســطيني َأربعــة مقدميــن رئيســيين للخدمــات الصحيــة وهم وزارة 
الصحــة والخدمــات الطبيــة العســكرية )القطــاع الحكومــي(، وكالــة اأُلمــم المتحــدة لغــوث 
وتشــغيل الآلجئيــن الفلســطينيين )اأُلونــروا(، القطــاع األهلــي )المنظمــات غيــر الحكوميــة( 
المختلفــة  الصحيــة  الخدمــات  ودعــم  تقديــم  فــي  يتشــاركون  الذيــن  الخــاص  والقطــاع 
بمســتوياتها الثــالث: الرعايــة الصحيــة اأَلوليــة، الرعايــة الصحيــة الثانويــة والرعايــة الصحيــة 

الثالثيــة. 

1. وزارة الصحة الفلسطينية

ِإن وزارة الصحــة هــي المؤسســة الوطنيــة المســؤولة عــن قيــادة وتنظيــم عمــل القطــاع 
الصحــي وضمــان المــوارد الالزمــة إِلســتدامته وتطويــره ِإســتجابة ِإلــى اإِلحتياجــات المتغيــرة 
والمتناميــة لكافــة الســكان. ولقــد حــدد قانون الصحة العامة لعام 2004 مهام ومســؤوليات 
وزارة الصحــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم الخدمــات الصحيــة الحكوميــة الوقائيــة والتشــخيصية 
والعالجيــة والتْأهيليــة، وتنظيــم العمــل فــي القطــاع الصحــي بمــا يضمــن تناغمــًا وتكامــاًل 
عاليــًا بيــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة والقطاعــات المختلفــة، ووضــع اأَلنظمــة والقوانيــن 
والسياســات الصحيــة الوطنيــة، وضمــان وتعزيــز نظــام التمويــل الصحــي وِإســتثمار المــوارد 

المتاحــة بالشــكل اأَلفضــل. 
يشــكل القطــاع الحكومــي الجــزء اأَلكبــر مــن نظــام تقديــم الخدمــات الصحيــة فــي فلســطين 
بمســتوياتها المختلفــة الرعايــة الصحيــة اأَلوليــة والثانويــة والثالثيــة، وذلــك مــن خــالل شــبكة 
مراكــز الرعايــة الصحيــة اأَلوليــة الحكوميــة والمستشــفيات الحكوميــة فــي مختلــف محافظات 

الوطــن.

2. الخدمات الطبية العسكرية

الخدمــات الطبيــة العســكرية هــي احــدى مؤسســات دولــة فلســطين التــى تعنــى بتقديــم 
وذويهــم  وعائالتهــم  االمنيــه  المؤسســه  منتســبي  لكافــة  والدوائيــه  العالجيــة  خدماتهــا 
والــذي يزيــد عددهــم عن 480 الف مســتفيد، اضافــة إلــى تقديــم الدعــم الطبــي فــي حــاالت 
الكــوارث واألزمــات. تملــك الخدمــات الطبيــة العســكرية وتديــر 17 مركــزا للرعايــة الصحيــة 
األوليــة فــي فلســطين باالضافــة الــى مستشــفيين فــي قطــاع غــزة بســعة ســريرية قدرهــا 

143 ســريرًا.

3. وكالة اأُلمم المتحدة لغوث وتشغيل الآلجئين الفلسطينيين )اأَلونروا(

ــروا( خدماتهــا  ــن الفلســطينيين )اأَلون ــة اأُلمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل الآلجئي تقــدم وكال
الصحيــة للفلســطينيين الالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. حيــث أن 42.2 %  مــن 
الســكان فــي دولــة فلســطين هــم الجئــون أي نحــو 2.05 مليــون الجــئ. يشــكل الالجئــون 
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مــا نســبته 27.4 %  مــن مجمــل ســكان الضفــة الغربيــة و66.2 %  مــن مجمــل ســكان قطــاع 
غــزة. تمتلــك وكالــة الغــوث 65 مركــزًا للرعايــة الصحيــة اأَلوليــة فــي فلســطين باإِلضافــة ِإلــى 

ــة يضــم 63 ســريرًا. مستشــفى واحــدًا فــي محافظــة قلقيلي

4. القطاع الصحي األهلي والخاص

ويشــمل المنظمــات غيــر الحكوميــة، والمراكــز الصحيــة اأَلهليــة والخاصــة، حيــث تتشــارك هــذه 
المؤسســات مــع القطــاع الصحــي الحكومــي فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة بمســتوياتها 
المختلفــة، ويلعــب القطــاع غيــر الحكومــي دورًا كبيــرًا فــي التطــور اإِلقتصــادي والتشــغيل 

فــي فلســطين فــي مجــال الخدمــات الصحيــة.

تلعــب المستشــفيات الخاصــة واأَلهليــة بمــا فيهــا مستشــفيات شــرقي القــدس دورًا رئيســًا 
فــي توفيــر الخدمــات الصحيــة خاصــة الخدمــات الصحيــة الثالثيــة التخصصيــة. تملــك وتديــر 
المنظمــات غيــر الحكوميــة 35 مستشــفى بســعة ســريرية قدرهــا 2,141 ســريرًا، َأي مــا نســبته 
33.2 %  مــن مجمــوع َأِســرة المستشــفيات فــي فلســطين، بينمــا يديــر القطــاع الخــاص 17 
مشــفًا بســعة ســريرية مقدارها 631 ســريرًا بما يعادل حوالي 9.8 %  من مجموع األســرة في 
المستشــفيات الفلســطينية. فيمــا بلــغ عــدد المراكــز الصحيــة اأَلوليــة التــي تديرهــا المنظمــات 

غيــر الحكوميــة 182 مركــزًا )25 %  مــن مجمــوع المراكــز فــي فلســطين(.

5. جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 تعتبــر جمعيــة الهــالل اأَلحمــر الفلســطيني مؤسســة وطنيــة رائــدة فــي القطــاع الصحــي 
الفلســطيني، وتأتــي ضمــن الحركــة الدوليــة لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر. تــم 
تكليــف الجمعيــة بتقديــم خدمــات اإِلســعاف والطــوارئ خــارج المستشــفيات فــي فلســطين 
)القــرار الرئاســي فــي العــام 1996(، اضافــة الــى دورهــا فــي تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة 
المختلفــة مــن خــالل شــبكة مرافقهــا الصحيــة المنتشــرة فــي الوطــن والشــتات، حيــث تمتلــك 
الجمعيــة وتديــر 26 مركــزا للرعايــة الصحيــة األوليــة فــي الوطــن )21 فــي الضفــة الغربيــة و5 
فــي قطــاع غــزة( اضافــة الــى أربعــة مستشــفيات فــي الضفــة الغربيــة ومستشــفيين فــي 

قطــاع غــزة.

6. المنظمات الدولية والدول المانحة

والــدول  المتحــدة  األمــم  فيهــا منظمــات  بمــا  الدوليــة  والمؤسســات  المنظمــات  تلعــب 
والهيئــات المانحــة دورًا هامــًا فــي دعــم ِإســتمرارية وتطويــر القطــاع الصحــي الفلســطيني، 
مــن خــالل تقديــم الدعــم المالــي واللوجســتي والفنــي الــآلزم لضمــان اإِلســتمرارية والتطويــر، 
مــع اإِللتــزام بمعاييــر فعاليــة المعونــات للقطــاع الصحــي الفلســطيني حســب وثيقــة باريــس 

اإِلقتصاديــة.

فــي مختلــف  الصحــي  للقطــاع  الرئيســي  الفنــي  الداعــم  العالميــة  الصحــة  تعتبــر منظمــة 
المجــاالت الصحيــة الســيما تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة وتطويــر النظــام الصحــي 
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الفلســطيني وضمــان اســتمراريته، فيمــا تقــدم كافــة منظمــات األمــم المتحــدة الفاعلــة فــي 
القطــاع الصحــي الدعــم الفنــي للقطــاع الصحــي كل حســب تخصصــه ومجــال عملــه. ومــن 
ــة الفلســطينية  جهــة ُأخــرى يلعــب المجتمــع الدولــي دورًا هامــًا فــي دعــم مؤسســات الدول
والمجتمــع الفلســطيني والترويــج االعالمــي والدولــي حــول خصوصيــة الوضــع الفلســطيني 
وَأهميــة دعــم القطــاع الصحــي الفلســطيني مــن َأجــل ضمــان تحقيــق الصحــة للجميــع، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالفئــات المهمشــة والمناطــق المحاصــرة والوضــع الصحــي فــي قطــاع غــزة 

وانتهــاكات اإِلحتــالل اإِلســرائيلي.

7. المعهد الوطني للصحة العامة

يلعــب المعهــد الوطنــي الفلســطيني للصحــة العامــة دورًا رئيســيًا فــي تطويــر البحــث الصحــي 
الصحــي  الرصــد  برامــج  تطويــر  فــي  والمشــاركة  الصحيــة٬  والبيانــات  المعلومــات  وتحليــل 
ــة والبراهيــن العلميــة الضروريــة فــي مَأسســة التخطيــط  المختلفــة، فهــو بذلــك يقــدم األدل

ــاع القــرار. ــل صن ــة مــن قب اإِلســتراتيجي ورســم السياســات الوطني

8. الوزارات والمؤسسات الحكومية اأُلخرى

تســاهم بعــض الــوزارات والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة والوطنيــة مســاهمة فعالــًة فــي 
دعــم القطــاع الصحــي مــن نواحــي مختلفــة، وذلــك مــن خــالل العمــل المشــترك مــع وزارة 
الصحــة فــي عــدة مجــاالت صحيــة وعلــى عــدة أصعــدة تســاهم فــي رفــع المســتوى الصحــي 
للمجتمــع الفلســطيني. نذكــر مــن هــذه المؤسســات وزارة الماليــة والتخطيــط، وزارة التربيــة 
والتعليــم، وزارة التعليــم العالــي، وزارة التنميــة اإِلجتماعيــة، وزارة شــؤون المــرَأة، وزارة العمــل، 
ــة  ــة مكافحــة الفســاد، اأَلمان ــة، هيئ ــي، ســلطة جــودة البيئ وزارة الزراعــة، وزارة الحكــم المحل
المواصفــات  مؤسســة  الفلســطيني،  لإِلحصــاء  المركــزي  الجهــاز  الــوزراء،  لمجلــس  العامــة 

والمقاييــس، وزارة اإِلقتصــاد الوطنــي وجهــاز الضابطــة الجمركيــة.

ينعكــس التعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة المختلفــة علــى المســتوى السياســاتي مــن 
الداعمــة لسياســات القطــاع الصحــي الفلســطيني فــي اإِلســتراتيجيات  خــالل السياســات 
الوطنيــة القطاعيــة وعبــر القطاعيــة المختلفــة، خاصــة فــي مجــاالت دعــم الخدمــات الصحيــة 
جــودة  ضمــان  المهمشــة،  للفئــات  الصحيــة  الخدمــات  توفيــر  المهمشــة،  المناطــق  فــي 
الخدمــات الصحيــة، الصحــة البيئيــة وســالمة الميــاه والغــذاء والحــد مــن اأَلمــراض المنقولــة 
بواســطة الميــاه َأو الغــذاء َأو الملوثــات البيئيــة، وصحــة الشــباب، وصحــة المــرَأة وتمكينهــا 

وادمــاج قضايــا النــوع اإِلجتماعــي. 

أمــا مــن الناحيــة التنفيذيــة والماليــة ينعكــس التعــاون مــن خــالل نشــاطات وبرامــج موازنــة 
بعــض الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة الشــريكة وتدخالتهــا التــي تدعــم القطــاع الصحــي، 
حيــث تتشــارك وزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة الصحــة فــي توفيــر الخدمــات الصحيــة للفئــات 
الفقيــرة مــن خــالل توفيــر التأميــن الصحــي الحكومــي للفئــات الفقيــرة الــذي توفــره وزارة 
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الصحــة بالتنســيق مــع وزارة التنميــة اإلجتماعيــة، كذلــك الحــال بخصــوص أهالــي األســرى مــن 
خــالل هيئــة شــؤون األســرى. كذلــك تتعــاون كل مــن وزارتــي الصحــة والتربيــة والتعليــم فــي 

تنفيــذ برامــج الصحــة المدرســية كل حســب نشــاطاته وعبــر موازنتــه المتوفــرة. 

كذلــك تتشــارك كل مــن وزارة شــؤون المــرأة ووزارة الصحــة ووزارة التنميــة اإلجتماعيــة فــي 
تطبيــق برامــج مناهضــة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وتوفيــر خدمــات برنامــج 
ــأن تنفيــذ األنشــطة الصحيــة للبرنامــج مدعــوم  التحويــل الوطنــي للنســاء المعنفــات، علمــًا ب

ــر مــن خــالل صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان.  بشــكل كبي

6.2 الخدمات الصحية في فلسطين

مفهوم التغطية الصحية الشاملة:	 
ف التغطيــة الصحيــة الشــاملة بحســب منظمــة الصحــة العالميــة بأنهــا ضمــان وصــول  ُتعــرَّ
النــاس جميعــًا إلــى مــا يلــزم مــن الخدمــات الصحيــة التعزيزيــة والوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة 
يــؤدي اســتخدام هــذه  أالَّ  تكــون فّعالــة، مــع ضمــان  بمــا يكفــي ألن  الجيــدة  والملطفــة 
ــد هــذا التعريــف للتغطيــة  الخدمــات أيضــا إلــى تعريــض المواطــن لمصاعــب ماليــة. وُيجسِّ
الشــاملة ثالثــة أبعــاد ومفاهيــم رئيســية :نســبة المواطنيــن الذيــن تشــملهم التغطيــة مــع 
الســعي لضمــان تغطيــة كافــة المواطنيــن، والخدمــات الصحيــة التــي تشــملها التغطيــة )مــع 
أخــذ جــودة الخدمــات بعيــن االعتبــار(، والحمايــة مــن المخاطــر الماليــة؛  أي ضمــان أن تكلفــة 

ض النــاس لمصاعــب ماليــة. اســتخدام الرعايــة لــن يعــرِّ

خدمات الرعاية الصحية اأَلولية	 
ــة الصحيــة األوليــة فــي فلســطين 749 مركــزًا، منهــا591  مراكــز فــي  بلــغ عــدد مراكــز الرعاي
الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع غــزة 158 مركــزًا صحيًا.بلــغ عــدد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة 
الصحيــة،  الخدمــات  إجمالــي مقدمــي  63.4 %  مــن  475 مركــزًا صحيــًا تشــكل  الحكوميــة  
صحيــًا  مركــزًا   192 الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تديرهــا  التــي  الصحيــة  المراكــز  عــدد  وبلــغ 
تشــكل 25.9 %  مــن إجمالــي مقدمــي الخدمــات الصحيــة، بينمــا بلــغ عــدد مراكــز وكالــة غــوث 
وتشــغيل الآلجئيــن التــي تقــدم خدماتهــا لآلجئيــن الفلســطينيين 65 مركــزًا، وعــدد المراكــز 
التابعــة للخدمــات الطبيــة العســكرية 17 مركــزًا. وفــي العــام 2019 بلــغ العــدد اإلجمالــي 
لزيــارات مراجعــي الطبيــب فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة التابعــة لــوزارة الصحــة فــي 

الضفــة الغربيــة 2.551.600 مراجعــًا، منهــا 2.149.468 مراجعــًا لعيــادات الطــب العــام.

يشــار الــى وجــود اختالفــات مــن حيــث عــبء العمــل مــا بيــن المحافظــات والمراكــز الصحيــة 
المختلفــة. ففــي العــام 2019، بلــغ معــدل عــدد المراجعيــن للطبيــب العام فــي الضفة الغربية 
39.7 مراجعــا لــكل زيــارة طبيــب، ويالحــظ هنــا التفــاوت الجغرافــي مــا بيــن المحافظــات فــي 
عــبء العمــل مــا بيــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة حيــث ســجلت مديريــة الخليــل المعــدل 
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األعلــى للمراجعيــن وبلــغ 73.7 مراجعــا لــكل زيــارة طبيــب، بينمــا ســجلت محافظــة أريحــا 
واألغــوار المعــدل األقــل وبلــغ 25.5 مراجعــا لــكل زيــارة )اختــالف الكثافــة الســكانية مــا بيــن 
المحافظــات(. كذلــك األمــر هنالــك تبايــن واضــح مــا بيــن مديريــات الصحــة فــي الضفــة الغربيــة 
مــن حيــث معــدل المراجعيــن لــكل طبيــب مختــص حيــث وصلــت النســبة فــي مديريــة صحــة 
نابلــس الــى 40.1 مراجــع لــكل زيــارة طبيــب أخصائــي، فــي حيــن وصــل المعــدل الــى 13.1 فــي 

مديريــة القــدس و15.3 مراجــع لــكل زيــارة طبيــب أخصائــي فــي بيــت لحــم.

علــى الرغــم مــن َأن عــدد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي فلســطين يعكــس تغطيــة ممتازة 
لمختلــف محافظــات الوطــن، ِإال َأنــه ال زالــت هنــاك حاجــة ِإلــى النظــر لهــذه المراكــز مــن حيــث 
تغطيتهــا للمناطــق المهمشــة )مناطــق األغــوار ومناطــق الجــدار والمتأثــرة بالمســتوطنات(، 
والتبايــن الموجــود فــي عــبء العمــل مــا بيــن المديريــات المختلفــة، ممــا يعكــس الحاجــة الــى 
تطويــر مســتوى بعــض هــذه المراكــز وزيــادة عــدد الكــوادر العاملــة بنــاًء علــى النمــو الســكاني 

المتوقــع واإِلحتياجــات المتناميــة.  

خدمات المستشفيات	 
فــي العــام 2019، بلــغ مجمــوع المستشــفيات العاملــة فــي فلســطين 85 مستشــفى بســعة 
ســريرية بلغــت 6435 ســريرًا، منهــا 53 مستشــفى فــي محافظــات الضفــة الغربيــة بمــا فــي 
ذلــك شــرقي القــدس بســعة ســريرية قدرهــا 3950 ســريرا، وبنســبة 61.3 % مــن مجمــوع 
األســرة فــي فلســطين. بينمــا بلــغ مجمــوع األســرة فــي محافظــات قطــاع غــزة 2485 ســريرا 
مــن خــالل 30 مستشــفى يشــكلون مــا نســبته 38.7 %  مــن مجمــوع األســرة فــي فلســطين.

تعتبــر وزارة الصحــة المقــدم الرئيســي لخدمــات الرعايــة الصحيــة الثانويــة )المستشــفيات( 
فــي فلســطين، حيــث تملــك وتديــر 3.531 ســريرًا موزعــة علــى 28 مستشــفى فــي جميــع 
 38 تملــك  األهليــة  المؤسســات  فــإن  الصحــة  وزارة  إلــى  باإلضافــة  الوطــن.  محافظــات 
مستشــفى بســعة 2.096 ســريرًا، ويملــك القطــاع الخــاص 16 مستشــفى بســعة 573 ســريرًا. 
أمــا وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن فتملــك مستشــفًا واحــدًا فــي محافظــة قلقيليــة بســعة 
ــة العســكرية مستشــفيين فــي قطــاع غــزة بســعة  ــغ 58 ســريرًا. وتملــك الخدمــات الطبي تبل

ســريرية قدرهــا 177 ســريرًا.

ارتفــع مجمــوع عــدد أســرة المستشــفيات فــي العــام 2019 الــى 6435 ســرير مقابــل 6006 
ســرير فــي العــام 2015 بنســبة زيــادة قدرهــا 7.2 % ، فيمــا ارتفــع عــدد االســرة فــي المشــافي 
عــدد  فــي  الزيــادة  مــن  بالرغــم   .) % 6.3 )بنســبة   3531 الــى  ســرير   3258 مــن  الحكوميــة 
األســرة، إال أن نســبة االشــغال فــي المستشــفيات الحكوميــة ال تــزال مرتفعــة، بــل وســجلت 
ارتفاعــات متتاليــة علــى مــدار الســنوات الثــالث األخيــرة. حيــث بلغــت نســبة ِإشــغال اأَلِســرة 
فــي مستشــفيات وزارة الصحــة فــي الضفــة الغربيــة 103.4 %  فــي العــام 2019، فيمــا بلغــت 
نســبة ِإشــغال اأَلِســرة فــي قطــاع غــزة 100.1 % . وبهــذا الخصــوص مــن المالحــظ وجــود تبايــن 
واضــح فــي نســبة اإلشــغال مــا بيــن المشــافي الحكوميــة المختلفــة فــي المحافظــات، حيــث 
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ســجلت فــي مستشــفى عاليــة بالخليــل نســبة 141 %  فــي حيــن وصلــت نســبة اإلشــغال فــي 
مستشــفى محمــد علــي المحتســب  حوالــي 83.3 % .  

تشــير نســبة اإلشــغال المرتفعــة إلــى عــبء العمــل المتزايــد فــي مشــافي وزارة الصحــة، وِإلــى 
الحاجــة الملحــة ِإلــى زيــادة عــدد األســرة فــي بعــض المحافظــات خاصــة محافظــة الخليــل 
وجنيــن ورام اللــه ونابلــس، والحاجــة الــى تطويــر وتوســعة الخدمــات التخصصيــة فــي القطــاع 
والجراحــات  العظــام  وجراحــة  واأَلطفــال،  والعيــون،  القلــب،  جراحــة  فيهــا  بمــا  الحكومــي 

خــرى. التخصصيــة اأُلُ

7.2 اأَلمراض غير السارية
تشــكل اأَلمــراض غيــر الســارية )اأَلمــراض المزمنــة( تحديــًا كبيــرًا للقطــاع الصحــي الفلســطيني، 
حيــث ُتشــكل النســبة اأَلكبــر مــن َأســباب المراضــة والوفيــات فــي فلســطين. تشــكل اأَلمــراض 
غيــر الســارية الرئيســية )َأمــراض القلــب الوعائيــة، وَأمــراض الســرطان، والجلطــات الدماغيــة 
والســكري( مــا نســبته حوالــي68.8 %  مــن مجمــوع الوفيــات الُمبلــغ عنهــا فــي العــام 2019. 
وال تــزال َأمــراض القلــب الوعائيــة هــي المســبب اأَلول للوفــاة بيــن الفلســطينيين فــي العــام 
2019 وبنســبة 29.9 %  مــن مجمــوع الوفيــات المبلــغ عنهــا، تلتهــا أمــراض الســرطان وبنســبة 
بلغــت 15.5 % ، وكان المســبب الثالــث لوفيــات الفلســطينيين هــي مضاعفــات مرض الســكري  
وبنســبة بلغــت 12.1 %  مــن مجمــوع الوفيــات المبلــغ عنهــا فــي فلســطين فــي العــام 2019.

الســرطان: خــالل العــام 2019 بلــغ مجمــوع حــاالت الســرطان المبلــغ عنهــا فــي محافظــات 
الضفــة الغربيــة 3174 حالــة، وذلــك بمعــدل حــدوث 117.8 لــكل100,000  مــن الســكان. 
وعنــد مقارنــة عــدد الحــاالت الُمســجلة ســنويا يالحــظ اإلرتفــاع المســتمر فــي عــدد الحــاالت 
المســجلة، ويجــدر االشــارة الــى التحســن الــذي طــرأ خــالل الســنوات االخيــرة علــى جــودة 
البيانــات الخاصــة بالســرطان نتيجــة الجهــود التــي يقــوم بهــا الســجل الوطنــي للســرطان فــي 

ــوزارة بهــذا الخصــوص. ال
رسم بياني 1: معدل حدوث السرطان لكل 100,000 من السكان، الضفة الغربية، فلسطين 2010 -  2018



29 االستراتيجية القطاعية للصحة

يشــكل ســرطان الثــدي أكثــر أنــواع الســرطان شــيوعا فــي فلســطين، حيــث شــكل فــي العــام 
2019 مــا نســبته 16.9 %  مــن مجمــوع حــاالت الســرطان المســجلة وبمعــدل حــدوث بلــغ 
19.9 حالــة لــكل 100,000 مــن الســكان. وجــاء بالمرتبــة الثانيــة ســرطان القولــون والمســتقيم 
ــكل 100,000 مــن الســكان، تالهمــا ســرطان  ــة ل بنســبة 12.6 %  وبمعــدل حــدوث 14.8 حال

الرئــة بنســبة 7.2 %  وبمعــدل حــدوث 8.4 حالــة لــكل 100,000 مــن الســكان.

ترتبــط الزيــادة فــي اأَلمــراض غيــر الســارية بالتغيــرات علــى ُأســلوب الحيــاة والســلوك الصحــي 
وقلــة النشــاط البدنــي والعــادات الغذائيــة الســيئة وِإرتفــاع نســب التدخيــن، وهــذا هــو الحــال 
ــز  ــى تعزي ــذي يعكــس ضــرورة العمــل عل ــة، اأَلمــر ال ــدان النامي فــي فلســطين كمــا باقــي البل
الســلوكيات الصحيــة لألفــراد والبيئــة الصحيــة فــي المجتمــع الفلســطيني مــن َأجــل خفــض 
نســب اإِلصابــة بهــذه اأَلمــراض والمراضــة والوفيــات الناتجــة عنهــا قــدر المســتطاع وتحســين 

صحــة المواطــن ومعــدل البقــاء علــى قيــد الحيــاة.

8.2 الصحة اإِلنجابية والجنسية
تشــكل خدمــات الصحــة اإِلنجابيــة محــورًا هامــًا مــن الخدمــات الصحيــة فــي فلســطين، خاصــة 
مــع ِإرتفــاع نســبة وعــدد الســكان فــي ســن اإِلنجــاب، والتغيــرات اإِلجتماعيــة والسياســية 
وِإرتفــاع معــدالت الخصوبــة )4.1 مولــودًا لــكل ِإمــرأًة( وِإنتشــار ظاهــرة الــزواج المبكــر. بالنظــر 
ــٍد  ِإلــى مَؤشــرات الصحــة اإِلنجابيــة فــي فلســطين يالحــظ َأن فلســطين تتمتــع بمســتوى جي
جــدًا مــن الخدمــات الصحيــة، حيــث َأن َأكثــر مــن 99.9 %  مــن الــوالدات تتــم فــي مرافــق صحيــة 
مؤهلــة، بينمــا وصــل معــدل وفيــات اأُلمهــات المبلــغ عنهــا فــي العــام 2019 ِإلــى 19.5 وفــاًة 
لــكل 100,000 مولــود حــي مقارنــًة مــع 32 وفــاًة لــكل 100,000 مولــود حــي فــي العــام 
2010. يجــدر المالحظــة أنــه بلــغ معــدل وفيــات األمومــة المبلــغ عنهــا لعــام 2019 فــي 
الضفــة الغربيــة 11.5 حالــة وفــاة لــكل 100,000 والدة حيــة، وفــي قطــاع غــزة فقــد بلــغ هــذا 

المعــدل 30.8 حالــة وفــاة لــكل 100,000 والدة حيــة.

وعلــى الرغــم مــن َأن المَؤشــرات المذكــورة تضــع فلســطين فــي مصــاف الــدول المتقدمــة 
علــى صعيــد التغطيــة والمخرجــات، ِإال َأنــه يوجــد حاجــة ِإلــى اإِلبقــاء علــى هــذه المســتويات 
والعمــل علــى تحســينها ِإضافــة ِإلــى ضــرورة اإِلشــارة ِإلــى َأن اإِلحتــالل اإِلســرائيلي وواقــع 
اأَلزمــات يهــدد وبشــكل مســتمر تدهــور اإِلنجــازات التنمويــة علــى صعيــد الصحــة. وفــي ذات 
الســياق وفــي ظــل ِإرتفــاع نســبة الشــريحة الســكانية فــي ســن اإِلنجــاب وِإرتفــاع معــدالت 
اإِلنجابيــة عاليــة  الصحــة  ِإلــى خدمــات  الوصــول  الســكاني فــِإن تحســين  الخصوبــة والنمــو 
الجــودة يعتبــر َأحــد َأهــم اأَلولويــات فــي فلســطين، خاصــًة خدمــات تنظيــم اأُلْســرة، وخدمــات 
مــا بعــد الــوالدة والصحــة النفاســية، والصحــة الجنســية ورعايــة مــا قبــل الحمــل، والحمــل 

الخطــر والــوالدة المبكــرة واأَلطفــال حديثــي الــوالدة.
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يشــكل الُعنــف ضــد النســاء َأحــد َأهــم القضايــا المحوريــة للصحــة اإِلنجابيــة وحقــوق المــرَأة 
لمــا للعنــف مــن تَأثيــرات ومضاعفــات مباشــرة علــى صحــة المــرأة وصحــة العائلــة. لقــد عملــت 
وزارة الصحــة بالتعــاون مــع كافــة الشــركاء علــى مأسســة برنامــج مناهضــة العنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي الــذي يقــدم الخدمــات الصحيــة والجســدية والنفســية واالجتماعيــة 
للنســاء المعنفــات وخدمــات التحويــل للقطاعــات االخــرى حســب نظــام التحويــل الوطنــي، 
حيــث تــم تطويــر السياســات ودالئــل االجــراءات الخاصــة بالقطــاع الصحــي التــي تنظــم هــذه 
الخدمــات، وتــم إنشــاء غــرف االرشــاد االســري فــي 11 مستشــفى و أكثــر مــن 40 عيــادة 
رعايــة صحــة أوليــة وفــرز وتدريــب ضبــاط اتصــال فــي كل مستشــفى وفــي العيــادات الشــاملة. 
وكمــا صــدرت قــرارات وزاريــة بإعفــاء النســاء المعنفــات مــن رســوم االســعاف األولــي والتقاريــر 
الطبيــة لدعــم النســاء المعنفــات. وقامــت وزارة الصحــة أيضــا بمأسســة برنامــج خــاص لرصــد 
حــاالت العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة، حيــث ســجل 
فــي العــام 2019 )1.894( حالــة عنــف مبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي، بزيــادة قدرهــا 117 %  
عــن الحــاالت النــي ُبلــغ عنهــا فــي العــام 2017 وكان عددهــا )873( حالــة، كان العــدد األكبــر 
للحــاالت اُلمبلــغ عنهــا مــن محافظــة الخليــل432 حالــة أي 22.8 %  مــن الحــاالت اُلمبلــغ عنهــا، 
تليهــا محافظــة جنيــن18.3 % ، ثــم محافظــة نابلــس 17.6 %  مــن الحــاالت اُلمبلــغ عنهــا، وكان 
أقــل عــدد مــن الحــاالت الُمبلــغ عنهــا مــن محافظــة القــدس 1.1 %  مــن الحــاالت اُلمبلــغ عنهــا. 
ويجــدر االشــارة الــى أن 44.7 %   مــن الحــاالت كانــت فــي الفئــة العمريــة مــن 19 -  29 ســنة.

تفــرض التغيــرات الديمغرافيــة والسياســية واإِلجتماعيــة تحديــات خاصــة علــى صعيــد الصحــة 
النفســية والجســمية لقطــاع الشــباب والمراهقيــن الــذي يشــكل 29 %  مــن المجتمــع )الفئــة 
ِإلــى دراســة ومَأسســة الخدمــات  الــذي يعكــس الحاجــة  15 - 29(، األمــر  العمريــة مــا بيــن 
شــاملة  صحيــة  خدمــات  توفيــر  علــى  والعمــل  الشــابة،  الفئــات  تســتهدف  التــي  الصحيــة 
ومتكاملــة تســتهدف صحــة الشــباب والمراهقيــن3. تشــمل المشــكالت الصحية التــي يواجهها 
الشــباب غيــاب البيئــة اآلمنــة والصحيــة وســوء التغذيــة وخطــر اأَلمــراض المعديــة وِإهمــال 
ممارســة الرياضــة والتدخيــن وتنــاول الكحــول والمخــدرات وممارســة ســلوكيات تعرضهــم 
لمخاطــر، كذلــك ضعــف الوعــي حــول الممارســات اإِليجابيــة المرتبطــة بالصحــة اإِلنجابيــة 
وســن المراهقــة. لقــد عملــت الــوزارة خــالل العاميــن األخيريــن علــى بنــاء ومأسســة خدمــات 
المشــورة الصحيــة للشــباب المقبليــن علــى الــزواج واألزواج الشــابة كجــزء مــن برامــج الصحــة 
اإلنجابيــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي الــوزارة، علمــا أن هــذا البرامــج يقــدم أيضــا 
ضمــن خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي مراكــز وكالــة الغــوث وبعــض المنظمــات غيــر 

الحكوميــة الفاعلــة فــي القطــاع الصحــي. 

https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub - pdf/Youth % 20in % ( 2017 ،3  الشــباب فــي فلســطين: توصيــات سياســاتية، صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان
)20Palestine % 20 -  % 20Oct % 202017_0.pdf
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9.2 التمويل الصحي

تشــير بيانــات الحســابات الصحيــة التــي تغطــي قيمــة اإِلنفــاق علــى الصحــة فــي فلســطين 
ِإلــى االرتفــاع النســبي المتزايــد فــي االنفــاق الصحــي فــي فلســطين، حيــث بلــغ مجمــوع 
مــا ُأنفــق فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني خــالل العــام 2018  حوالــي )1,571.7 مليــون 
دوالر َأمريكــي( بِإرتفــاع قــدره 7 %  عــن العــام 2017 حيــث بلــغ االنفــاق فــي العــام 2017 
حوالــي )1,471.3 مليــون دوالر أمريكــي(. حوالــي 44.5 %  مــن هــذه النفقــات تــم تمويلهــا عبــر 
النظــم والبرامــج الحكوميــة، بينمــا شــكلت مســاهمة مدفوعــات اأُلَســر المعيشــية مــا نســبته 
39.5 % ، فيمــا بلغــت نســبة اإِلنفــاق الصحــي مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 9.8 % . وفــي 
نفــس الســياق يالحــظ َأن النســبة اأَلكبــر لإِلنفــاق الصحــي تــم تســجيلها علــى خدمــات الرعايــة 
العالجيــة )حوالــي 69 % (، والتــي تشــمل الخدمــات العالجيــة المقدمــة للمرضــى المدخليــن 
ولمرضــى العيــادات الخارجيــة، والتــي تالهــا فــي المرتبــة الثانيــة اإِلنفــاق علــى الســلع الطبيــة 

ــي 19.3 % . ــي تقــدر بحوال ــة والت واأَلدوي

بالنظــر ِإلــى مَؤشــرات اإِلنفــاق الصحــي وشــراء الخدمــة فــي فلســطين مــن حيــث ِإرتفــاع نســبة 
اإِلنفــاق الصحــي مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقارنــة بالعديــد مــن الــدول الشــبيهة، وِإرتفــاع 
نســبة اإِلنفــاق األســري وِإرتفــاع تكلفــة الخدمــات العالجيــة والعــبء المالــي الكبيــر والمتزايــد 
الــذي تشــكله تحويــالت شــراء الخدمــات الصحيــة علــى كاهــل موازنــة وزارة الصحــة، االمــر 
الــذي يســتدعي اعــادة النظــر فــي السياســات المتبعــة وضــرورة تكثيــف الجهــود فــي توفيــر 
خدمــات تلبــي االحتياجــات المتناميــة والعمــل علــى ترشــيد اإِلنفــاق الصحــي وكفــاءة اإِلنفــاق 
واإلســتثمار فــي القطــاع المحلــي مــن جهــة، والعمــل علــى اإلســتثمار فــي مصــادر التمويــل 

الصحــي وإيجــاد مصــادر َأكثــر ِإســتدامة مــن جهــة ُأخــرى.

10.2 شراء الخدمة الصحية من خارج وزارة الصحة

فــي العــام 2019 بلــغ العــدد الكلــي لتحويــالت شــراء الخدمــة مــن خــارج مرافــق وزارة الصحــة 
104,881 تحويلــة، بإنخفــاض مقــداره 4.5 %  عــن العــام 2018 حيــث كان عــدد التحويــالت 
الصــادرة حينهــا 109,818 تحويلــة لشــراء الخدمــة مــن خــارج مرافــق وزارة الصحــة. وفــي العــام 

2019 بلغــت الكلفــة اإلجماليــة التقديريــة لجميــع التحويــالت 924,084,880 شــيقاًل.
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رسم بياني 2: عدد تحويالت شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة خالل السنوات 2001   -    2019

جدول 2: شراء الخدمة الصحية من خارج وزارة الصحة )2015– 2019(

20152016201720182019المؤشر

87,62091,92794,939109,818104,881العدد الكلي للتحويالت.

نسبة التحويالت ِإلى المستشفيات المحلية)بما 
فيها مستشفيات القدس(.

 % 86.2 % 83.7 % 81.5 % 81.2 % 89.3

نسبة التحويالت ِإلى المستشفيات خارج 
فلسطين بما فيها داخل الخط األخضر

 % 13.8 % 16.3 % 18.5 % 18.8 % 10.7

الصحيــة  الخدمــات  الــى  المرضــى  وصــول  تعيــق  االســرائيلي  االحتــالل  سياســات  تــزال  ال 
ــح  ــى المشــافي فــي القــدس الشــرقية، حيــث تفــرض عليهــم الحصــول علــى تصري وخاصــة ال
مســبق للدخــول الــى مدينــة القــدس للعــالج وكذلــك األمــر بالنســبة للمرضــى مــن قطــاع 
غــزة والمحوليــن للعــالج فــي المشــافي الفلســطينية فــي القــدس او الضفــة الغربيــة، حيــث 
ال تتعــدى نســبة الموافقــة علــى التصاريــح لخــروج المرضــى مــن قطــاع غــزة عبــر معبــر ايــرز 
ــات المقدمــة للخــروج فــي معظــم األشــهر، وذلــك كمــا ترصــده  مــا نســبته 65 %  مــن الطلب
تقاريــر منظمــة الصحــة العالميــة حــول وصــول مرضــى قطــاع غــزة الــى الخدمــات الصحيــة خــارج 

القطــاع.
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رسم بياني 3: استجابة االحتالل االسرائيلي لطلبات الخروج لمرضى قطاع غزة شهريا خالل العام   

4.2019

لقــد جــاء القــرار الوطنــي مــع بدايــة العــام 2019 بوقــف التحويــالت الى المشــافي االســرائيلية 
داخــل الخــط االخضــر قــرارا وطنيــا واســتراتيجيا يصــب فــي المصلحــة الوطنيــة وضمــن سياســة 
الحكومــة الثامنــة عشــر فــي الســعي نحــو االنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــالل االســرائيلي، 
وتعزيــزا للسياســات الوطنيــة نحــو توطيــن الخدمــة ودعــم اإِلســتثمار فــي المستشــفيات 
الفلســطينية المحليــة )مستشــفيات القــدس والقطــاع الخــاص والقطــاع اأَلهلــي( مــن خــالل 
رفــع مســتوى وجــودة الخدمــات المقدمــة فــي المستشــفيات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.

11.2 اإِلعاقات

يشــكل األفــراد ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين مــا نســبته 2.1 %  مــن مجمــل الســكان فــي 
فلســطين، موزعيــن بنســبة 48 %  فــي الضفــة الغربيــة و52 %  فــي قطــاع غــزة اســتنادا لبيانــات 
التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت، 2017. وشــكلت اإلعاقــة الحركيــة النســبة 
األعلــى مــن اإلعاقــات بيــن األفــراد ذوي اإلعاقــة حيــث بلــغ عــدد األفــراد ذوي اإلعاقــة 
الحركيــة  47,109 أشــخاص، يشــكلون مــا نســبته 51    %  مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة. تبيــن كذلك 
أن 20 %  مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين هــم مــن األطفــال دون ســن الثامنــة 
عشــر. وأشــارت بيانــات تعــداد العــام 2017 إلــى أن معــدل البطالــة بيــن األفــراد ذوي اإلعاقــة 
المشــاركين فــي القــوى العاملــة )15 ســنة فأكثــر( قــد بلــغ 37 % ، بواقــع 19 %  فــي الضفــة 
الغربيــة و54 %  فــي قطــاع غــزة، مــع اإلشــارة إلــى ارتفــاع هــذه النســب ونســب البطالة بشــكل 
عــام خــالل العــام 2020 بســبب جائحــة كوفيــد، خاصــة وأن نســبة كبيــرة مــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة يعتمــدون فــي عملهــم إمــا علــى المشــاريع التمكينيــة الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر أو 

علــى العمــل بنظــام المياومــة.

4  المصدر: تقرير منظمة الصحة العالمية حول الوصول الى الصحة، تقرير شهر كانون أول 2019، األراضي الفلسطينية المحتلة.
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بلغــت معــدالت األميــة بيــن ذوي اإلعاقــة 32 %  فــي فلســطين، حيــث بلغــت معــدالت 
األميــة بيــن الذكــور ذوي اإلعاقــة 20 %  مقابــل 46 %  بيــن اإلنــاث، أمــا علــى مســتوى المنطقة 
فقــد بلغــت نســبة األميــة فــي الضفــة الغربيــة 35 % ، وكانــت النســبة فــي قطــاع غــزة 29 %  
بيــن األفــراد عمــر 10 ســنوات فأكثــر مــن ذوي اإلعاقــة. وأشــارت بيانــات مســح العنــف فــي 
ــًا أو  المجتمــع الفلســطيني 2019 إلــى أن 37 %  مــن النســاء ذوات اإلعاقــة المتزوجــات حالي
اللواتــي ســبق لهــن الــزواج تعرضــن للعنــف مــن قبــل الــزوج علــى األقــل لمــرة واحــدة. وأن 
27 %  مــن األفــراد )18 -  64 ســنة( مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن لــم يســبق لهــم الــزواج تعرضــوا 

للعنــف علــى األقــل لمــرة واحــدة مــن أحــد أفــراد األســرة فــي فلســطين.

12.2 جائحة كوفيد - 19:

لقــد ألقــت أزمــة جائحــة فيــروس كوفيــد - 19 العالميــة بظاللهــا وتأثيراتها الســلبية على الوضع 
الصحــي واالقتصــادي واالجتماعــي فــي فلســطين كغيرهــا مــن مختلــف المجتمعــات الناميــة 
والمتطــورة بمــا فــي ذلــك الــدول العظمــى واالكثــر تطــورًا. علــى صعيــد القطــاع الصحــي 
الفلســطيني فقــد أدت الجائحــة الــى زيــادة العــبء المــادي والبشــري علــى القطــاع الصحــي 
اضافــة الــى اآلثــار التــي ترتبــت مــن ارتفــاع عــدد االصابــات بالفيــروس ومــا نتــج عنهــا مــن زيــادة 
الحاجــة للرعايــة الصحيــة العالجيــة للمصابيــن حســب مســتوى اإلصابــة وخطــورة الحــاالت )فــي 
مراكــز العــزل والعــالج المخصصــة لمرضــى كوفيــد، باإلضافــة الــى المرضــى المصابيــن الذيــن 

يحتاجــون الــى عنايــة مكثفــة، او تدخــالت جراحيــة او متابعــة حثيثــة(. 

وفــي ذات الســياق فقــد أظهــرت الجائحــة الحاجــة الماســة الــى تقويــة النظــم الصحيــة فــي 
البلــدان مــن جوانــب متعــددة الســيما البنيــة التحتيــة والقــدرة علــى الصمــود أمــام األزمــات 
ومواجهــة المخاطــر، وتعزيــز التكامــل والتنســيق بيــن مختلــف القطاعــات، ورســم السياســات 
لخدمــة  الحديثــة  واالبتــكارات  التكنولوجيــا  وتفعيــل  والبراهيــن  األدلــة  علــى  بنــاء  الصحيــة 
وتقويــة النظــم الصحيــة. األمــر الــذي انعكــس فــي ظهــور عــدة أولويــات صحيــة تنمويــة 
جديــدة فرضــت ذاتهــا علــى الســاحة الصحيــة ومــن أبرزهــا تعزيــز برامــج ادارة األمــراض الســارية 

والمخاطــر الصحيــة المختلفــة.

1.12.2 اآلثار الصحية المترتبة على جائحة كوفيد: 

االصابــات والوفيــات التــي نتجــت عــن الجائحــة: حيــث أســفرت الجائحــة حتــى تاريخــه )13/ . 1
آب( عــن اكثــر مــن 20,000 اصابــة و115 حالــة وفــاة، ومــا رافــق االصابــة مــن اعــراض 
صحيــة ونفســية علــى المصابيــن، اضافــة الــى الحاجــة الــى عــزل المريــض لنفســه لمــدة 
اســبوعين  - معــدل فتــرة االصابــة -  )فــي االصابــات الخفيفــة(، والحجــر المنزلــي للمخالطيــن 
والحــاالت المشــتبهة. االمــر الــذي أدى الــى تعطــل المريــض والمخالطيــن عــن عملهــم 

ــة والنفســية. ــى حالتهــم المادي ــة ممــا إنعكــس عل وحياتهــم االجتماعي
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عــبء العمــل المتزايــد علــى الطواقــم الصحيــة، خاصــة الطواقــم الصحيــة العاملــة فــي . 2
خــط الدفــاع االول مــع الجائحــة الســيما طواقــم الطــب الوقائــي فــي كافــة المحافظــات، 
الطواقــم العاملــة فــي مراكــز الفــرز والفحــص والحجــر والعــالج لمرضــى كوفيــد، الطواقــم 
العاملــة فــي مختبــر الصحــة العامــة المركــزي والمختبــرات التــي تــم فتحهــا مخصصــا فــي 
المحافظــات، الطواقــم العاملــة فــي المستشــفيات والتــي تســتقبل حــاالت مشــتبه بهــا، 
باالضافــة الــى اللجــان الفنيــة والطواقــم االداريــة المشــاركة فــي ادارة الجائحــة علــى كافــة 

المســتويات.

اإلصابــات مــا بيــن صفــوف الطواقــم الصحيــة: تعتبــر الطواقم الصحيــة ذات احتمالية اصابة . 3
عاليــة وذلــك بســبب تواجــد هــذه الطواقــم فــي خــط المواجهــة المباشــر مــع الحــاالت 
المشــتبه بهــا والحــاالت المصابــة. حيــث بلــغ عــدد اإلصابــات مــن الطواقــم الصحيــة حتــى 

نهايــة شــهر آب/2020 حوالــي 450 إصابــة.

تلبيــة االحتياجــات الطارئــة مــن المراكــز الصحيــة والبنيــة التحتيــة: مــع بدايــة العــام 2020 . 4
وانتشــار الجائحــة فــي الصيــن وانتقالهــا الــى بعــض الــدول، فقــد حرصــت وزارة الصحــة 
علــى رفــع جاهزيتهــا لمواجهــة احتماليــة وصــول الجائحــة الــى فلســطين وكان هنالــك 
ضــرورة ملحــة بالعمــل علــى توفيــر الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة للحــاالت المشــتبهة 
والمؤكــدة، مــع ضــرورة التأكيــد علــى اســتمرار توفيــر الخدمــات الصحيــة االساســية لجميــع 
المواطنيــن فــي مختلــف المحافظــات. وعليــه كان ال بــد مــن توفيــر أماكــن مخصصــة 
ومالئمــة للفــرز والحجــر وبصــورة عاجلــة، توفيــر مراكــز مخصصــة لعــالج المصابيــن بحيــث 
تكــون مفصولــة عــن النظــام الصحــي االصلــي بمــا يضمــن اســتمرارية الخدمــات للمرضــى 
العادييــن وعــدم المســاس بالخدمــات العاديــة، توفيــر التجهيــزات والبنيــة التحتيــة المالئمة 
فــي مراكــز العــزل والعــالج )أجهــزة تنفــس، أســرة عنايــة مكثفــة(، توفير االحتياجــات الكافية 

مــن المســحات واألدوات المخبريــة الالزمــة للرصــد والتشــخيص.

تلبيــة االحتياجــات الماليــة الطارئــة: بســبب الجائحــة والعمــل علــى توفيــر كافــة االحتياجــات . 5
العاجلــة والضروريــة مــن البنيــة التحتيــة والتجهيــزات الطبيــة والمعــدات والمســتهلكات 
لالســتجابة الفاعلــة للجائحــة فــي فلســطين، فقــد انعكــس ذلــك ماديــا علــى االنفــاق 
المالــي مــن موازنــة الــوزارة، بحيــث كان هنالــك حاجــة ملحــة الــى اللجــوء الــى الشــراء 
العاجــل مــن خــالل لجنــة مختصــة مصــادق عليهــا مــن جلــس الــوزراء للعمــل علــى شــراء 
وتوفيــر هــذه االحتياجــات بالســرعة الممكنــة. حيــث بلغــت الحجــوزات الماليــة للمشــتريات 
الخاصــة بالجائحــة والتــي تمــت مــن قبــل الــوزارة )حتــى تاريــخ 19 تمــوز( مــا قيمتــه حوالــي 
95 مليــون شــيكل، اضافــة الــى المعونــات العينيــة واألجهــزة والمعــدات الطبيــة المقدمــة 

ــي. مــن المجتمــع الدولــي والمحلــي ومؤسســات المجتمــع المدن

تلبيــة االحتياجــات االضافيــة مــن الكــوادر البشــرية: بســبب ازديــاد عــبء العمل علــى الكوادر . 6
الصحيــة وخصوصيــة الجائحــة، فقــد انعكســت الحاجــة المتزايــدة الــى الكــوادر الصحيــة 
التخصصيــة مــن أطبــاء التخديــر والعنايــة المكثفــة والكــوادر التمريضيــة المتخصصــة وكوادر 
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المختبــرات وغيرهــا. االمــر الــذي أدى الــى البحــث عــن هــذه الكــوادر مــن أجــل تعيينهــا 
مــن قبــل وزارة الصحــة، أو/و فتــح بــاب التطــوع امــام مختلــف الكــوادر الصحيــة وطلبــة 

الجامعــات مــن كليــة الطــب والعلــوم الطبيــة المســاندة.

ارتفــاع حــاالت العنــف األســري والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي: حيــث أظهــرت . 7
كافــة الدراســات التــي تــم عملهــا خــالل فتــرة جائحــة كوفيــد الزيــادة الواضحــة فــي حــاالت 
العنــف األســري والعنــف المجتمعــي والجنســي ممــا يتطلــب وضــع الخدمــات الصحيــة 
الطارئــة  الصحيــة  الخدمــات  قائمــة  اإلجتماعــي ضمــن  العنــف  تســتهدف ضحايــا  التــي 

واالساســية. 

آثــار الجائحــة علــى تقديــم الخدمــات الصحيــة: لقــد ظهــرت آثــار الجائحــة بشــكل جلــي علــى . 8
تقديــم الخدمــات الصحيــة االعتياديــة لغيــر مرضــى كوفيــد، فقــد أثــرت الجائحــة بشــكل 
واضــح علــى امكانيــة وصــول المواطنيــن إلــى الخدمــات الصحيــة وذلــك بســبب اجــراءات 
الطــوارئ واالغــالق، ودعــوة المواطنيــن الــى اإللتــزام بالمنــازل قــدر االمــكان، اضافــة الــى 
االجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة الصحــة داخــل مراكزهــا للحــد مــن االختــالط واالكتظــاظ 
ممــا انعكــس ســلبًا علــى الوصــول الــى الخدمــات الصحيــة وخاصــة للفئــات األكثــر احتياجــًا 
وخاصــة ذوي االعاقــة وكبــار الســن والنســاء الحوامــل، مســببًا انخفاضــًا ملحوظــًا فــي 
اعــداد المراجعيــن خــالل فتــرات االغــالق مــن ناحيــة وتراكــم المزيــد مــن مواعيــد العمليــات 
والعيــادادت الخارجيــة المؤجلــة مــن ناحيــة أخــرى والتــي ســوف تــؤدي الــى ازديــاد كبيــر فــي 

عــبء العمــل فــي المســتقبل القريــب.

أمثلة على انعكاسات الجائحة على الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية:

اغالق العيادات الخارجية: وذلك منعًا الكتظاظ المرضى في مباني العيادات الخارجية.	 
رسم بياني 4: مقارنة اعداد مراجعي العيادات الخارجية في مستشفيات الضفة الغربية الحكومية خالل األشهر 

الخمسة األولى من العامين 2019 و2020.
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ايقاف العمليات الجراحية المبرمجة واإلبقاءعلى الحاالت الطارئة.	 
رسم بياني 5: مقارنة اعداد العمليات الجراحية في مستشفيات الضفة الغربية الحكومية خالل األشهر الخمسة 

األولى من العامين 2019 و2020.

اقســام 	  جميــع  فــي  واألساســية  الطارئــة  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم   فــي  اإلســتمرار 
الكلــى  الســرطان وغســيل  الطــوارىء ومرضــى  المستشــفيات: ويشــمل ذلــك أقســام 
والــوالدة والعمليــات الجراحيــة الطارئــة ومرضــى الثالســيميا والهيموفيليــا وصيدليــات 

الصــرف.
رسم بياني 6: مقارنة اعداد الوالدات في مستشفيات الضفة الغربية الحكومية خالل األشهر الخمسة األولى من 

العامين 2019 و2020.
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رسم بياني 7: مقارنة اعداد مراجعي أقسام الطوارئ في مستشفيات الضفة الغربية الحكومية خالل األشهر 

الخمسة األولى من العامين 2019 و2020

أمثلــة علــى إنعكاســات الجائحــة علــى الخدمــات الصحيــة فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة 
الحكوميــة: مــن المالحــظ اإلنخفــاض الكبيــر الــذي طــرأ علــى أعــداد المراجعيــن فــي مراكــز 
الرعايــة الصحيــة األوليــة المختلفــة خاصــة خــالل فتــرة بدايــة األزمــة بســبب سياســة االغــالق 

والدعــوة الــى اإللتــزام بالمنــازل
رسم بياني 8: مقارنة اعداد مراجعي الطبيب العام في مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية خالل األشهر 

الخمسة األولى من العامين 2019  و2020
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رسم بياني 9: مقارنة اعداد مراجعات رعاية الحمل في مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية خالل األشهر 

الخمسة األولى من العامين 2019 و2020

رسم بياني 10: مقارنة أعداد المستفيدات الجدد من خدمات تنظيم األسرة في مراكز الرعاية الصحية األولية 

الحكومية خالل األشهر الخمسة األولى من العامين 2019 و 2020
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2.12.2 أبرز التدخالت التي تم تنفيذها استجابة لجائحة كوفيد - 19:

لقــد قامــت وزارة الصحــة ومنــذ اللحظــة األولــى لبــدء الجائحــة العالميــة فــي الصيــن بالعمــل 
علــى رفــع مســتوى الجاهزيــة واالســتعداد لمواجهــة خطــر الوبــاء المحتمــل فــي فلســطين، 
وذلــك مــن خــالل االجــراءات الوقائيــة والتوعيــة المجتمعيــة وتشــكيل اللجــان الوطنيــة والفنية 
المختلفــة ووضــع الخطــط والسياســات واالجــراءات لتعزيــز جاهزيــة واســتجابة القطــاع الصحــي 
الفلســطيني فــي مواجهــة الوبــاء، اضافــة الــى ضمــان توفيــر الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة 
للحــاالت المشــتبهة والمؤكــدة. وفيمــا يلــي أبــرز التدخــالت التــي قامــت بهــا الحكومــة ووزارة 

الصحــة بهــذا الخصــوص:

اعــالن حالــة الطــوارئ علــى المســتوى الوطنــي ومــا تالهــا مــن اجــراءات وطنيــة للحــد 	 
مــن حركــة المواطنيــن واغــالق المــدارس والجامعــات والمؤسســات التعليميــة والقطــاع 
الخــاص، ممــا ســاهم فــي الحــد مــن حركــة المواطنيــن وااللتــزام فــي المنــازل بمــا يتناســب 

مــع وضــع األزمــة والوضــع الصحــي فــي البلــد. 

تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للطــوارئ برئاســة دولــة رئيــس الــوزراء وتشــمل فــي عضويتهــا 	 
مجموعــة مــن الــوزراء والمحافظيــن واألجهــزة األمنيــة. ممــا أثــر بشــكل فعــال علــى رفــع 

مســتوى التنســيق الوطنــي بيــن مختلــف القطاعــات ألفضــل المســتويات.

تشــكيل اللجــان الوطنيــة للطــوارئ علــى مســتوى المحافظــات واللجــان الشــعبية فــي 	 
القــرى والتجمعــات الســكانية، األمــر الــذي أســهم بشــكل فعــال فــي زيــادة التنســيق 

المجتمعــي. والتكافــل  المجتمعيــة  والشــراكة  الوطنــي 

تشــكيل اللجنــة الصحيــة الوطنيــة لمواجهــة فيــروس كوفيــد ولجنــة الوبائيــات الوطنيــة 	 
الصحيــة، وغيرهــا مــن اللجــان الفنيــة داخــل الــوزارة، والتــي عملــت بشــكل متواصــل ودؤوب 

علــى متابعــة الوضــع الصحــي والوبائــي علــى كافــة المســتويات.

التثقيــف الصحــي والتوعيــة المجتمعيــة: تنفيــذ أنشــطة تثقيفيــة متعــددة وتشــمل انتــاج 	 
مــواد اعالميــة ونشــرات تثقيفيــة مختلفــة واســتهداف وســائل اإلعــالم ووســائل التواصــل 
ــه، والتنســيق والتعــاون مــع  ــة من ــة حــول الفيــروس واعراضــه والوقاي االجتماعــي للتوعي
كافــة الشــركاء والــوزارات ذات العالقــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي ورجــال الديــن 

ووســائل االعــالم المختلفــة.

توعيــة 	  فــي  التواصــل االجتماعــي  المتاحــة ووســائل  االعــالم  اســتغالل كافــة وســائل 
الجمهــور حــول أهميــة االجــراءات الوقائيــة. وادارة عمليــة التواصــل مــع الجمهــور بشــكل 
ــل الحكومــة مــن خــالل االيجــاز اليومــي الحكومــي حــول الوضــع الصحــي  مركــزي مــن قب

والوبائــي.

اعــداد واصــدار وتعميــم التعليمــات الفنيــة للطواقــم الطبيــة للتعامــل مــع الحــاالت مــن 	 
ــات معتمــدة للتعامــل مــع الحــاالت المشــتبه بهــا،  ــك آلي ــل وزارة الصحــة، ويشــمل ذل قب
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والمخالطيــن، والحــاالت المرضيــة والمتعافيــن، وكذلــك التعليمــات الفنيــة حــول الحجــر 
الصحــي والحجــر المنزلــي والتعامــل مــع المحجوريــن.

البروتوكــوالت الوطنيــة المعتمــدة لعــالج المصابيــن، وتوفيــر األدويــة 	  اعــداد واصــدار 
المعتمــدة. والعالجــات 

تدريــب الكــوادر الصحيــة علــى التعامــل مــع الحــاالت مــن خــالل وضــع منهــاج مناســب، 	 
اســتخدام وســائل التكنولوجيــا والتواصــل المرئــي. 

العمــل علــى توفيــر االحتياجــات والبنيــة التحتيــة الالزمــة لمواجهــة الوبــاء، حيــث تــم العمــل 	 
علــى تجهيــز مراكــز متخصصــة للفــرز والفحــص والحجــر والعــزل وعــالج الحــاالت فــي كافــة 
المحافظــات، بحيــث تكــون منفصلــة عــن الجهــاز الصحــي االعتيــادي بمــا يضمــن عــزل 
المصابيــن وعــدم المســاس بالخدمــات الصحيــة األساســية للســكان فــي المحافظــات، 
حيــث تــم انشــاء هــذه المراكــز فــي كل محافظــة بالتعــاون مــع اإلدارات العامــة فــي وزاره 
الصحــة والمحافظــة ومؤسســات المجتمــع المحلــي وتــم تزويدهــا باألســرة والمعــدات 
ــة الشــخصية.  ــة وأدوات الوقاي ــى الكــوادر الصحي ــة الالزمــة باالضافــة ال واألجهــزة الطبي

التشــخيص المخبــري: تــم اعتمــاد الفحوصــات المخبريــة لتشــخيص االصابــة بالفيــروس 	 
)PCR(، حيــث كان يتــم اجرائــه مــع بدايــة األزمــة فــي مختبــر الصحــة العامــة المركــزي 
)رام اللــه وغــزة( فقــط، ومــع تزايــد الحــاالت وبنــاء علــى توجيهــات معالــي وزيــرة الصحــة، 
عملــت الــوزارة علــى رفــع الجاهزيــة وتوفيــر البنيــة التحتيــة المالئمــة للعمــل علــى توفيــر 
المزيــد مــن المختبــرات فــي كافــة المحافظــات وزيــادة القــدرة اليوميــة إلجــراء أكبــر عــدد 
ممكــن مــن الفحوصــات يوميــا، حيــث تــم  فتــح مختبرات RT - PCR لفحــص الكوفيــد فــي 
المحافظــات الرئيســية وهــي الخليــل، جنيــن، نابلــس وبيــت لحــم بالتعــاون مــع الجامعــات 
الخــاص، وجــاري حاليــا التجهيــز لفتــح مختبريــن  الوطنيــة وبعــض مستشــفيات القطــاع 

ــن فــي أريحــا وطولكــرم. اضافيي

ــي للمــرض حســب البروتوكــوالت المعتمــدة 	  التقصــي الوبائــي: وضــع نظــام تقصــي وبائ
مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة بهــذا الخصــوص، بحيــث يتــم دراســة الخارطــة الوبائيــة 
لــكل مريــض وتتبــع الحــاالت، كذلــك تــم عمــل دراســة لعينــات العشــوائية فــي جميــع 
المحافظــات واجــراء مســوحات عشــوائية فــي مختلــف المناطــق للفئــات واألماكــن االكثــر 

عرضــة لإلصابــة.

التعايــش مــع الوبــاء: ضمــن توجهــات الحكومــة للتعايــش مــع الكوفيــد والعمــل علــى 	 
عــودة الحيــاة االقتصاديــة الــى الوضــع الطبيعــي تدريجيــا، قامــت وزارة الصحــة بوضــع دليــل 
اجــراءات الســالمة العامــة الواجــب اتباعهــا وتطبيقهــا فــي مختلــف مناحــي الحيــاة، كذلــك 
قامــت الحكومــة بوضــع نظــام للرقابــة مــن خــالل مشــروع قانــون للمخالفــات المترتبــة 

علــى غيــر الملتزميــن باجــراءات الســالمة العامــة.
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3.12.2 األولويات الصحية التي برزت نتيجة الجائحة:
األولويات على المدى القصير)التعايش مع كورونا والعودة الى الحياة الطبيعية(:

استمرار عملية االستجابة للوباء من خالل:. 1

استمرار االجراءات الوقائية ومتابعة االلتزام بها من قبل الجهات المختصة.	 

التــزام المواطنيــن باالجــراءات الوقائيــة وبروتوكــوالت الســالمة العامــة للتعايــش مــع 	 
ــة مــن قبــل الجهــات المختصــة. ــا مــن خــالل التوعيــة المكثفــة والرقاب كورون

استمرار نظام الرصد الوبائي الفعال.	 

استمرار توفير الخدمات العالجية للمصابين.	 

اســتمرار وتعزيــز تطبيــق تعليمــات ضبــط العــدوى علــى كافــة المســتويات، بمــا يســاهم 	 
فــي حمايــة المرافــق الصحيــة والعامليــن فيهــا )الكــوادر الصحيــة( والمســتفيدين منهــا 

)المراجعيــن والمرضــى العادييــن(.

اســتمرار مواكبة التطورات العالمية واإلقليمية بخصوص الوضع الوبائي والمســتجدات 	 
علــى صعيــد العــالج او اللقــاح او التوصيات الصحية.

ــاء بشــكل أكبــر، او ظهــور . 2 تقويــة صمــود واســتجابة النظــام الصحــي فــي حــال عــودة الوب
موجــات جديــدة شــديدة مــن الحــاالت. وذلــك مــن خــالل:

االســتمرار فــي تدريــب وتأهيــل الكــوادر الصحيــة بشــكل كاف بمــا يشــمل الموظفيــن 	 
الجــدد والمتطوعيــن.

التجهيــزات الكافيــة فــي مراكــز الحجــر والعــالج لمواجهــة احتماليــة اصابــات مرتفعــة، بمــا 	 
يشــمل األســرة العالجيــة واســرة العنايــة المكثفــة وأجهــزة التنفــس الصناعــي.

التجهيزات الكافية من الناحية التشخيصية المختبرات والمسحات.	 

الكميات الكافية من ناحية المعدات الوقائية.	 

تكثيف حمالت التوعية المجتمعية التباع ارشادات الوقاية والسالمة العامة	 

تعزيــز نظــام الرصــد الوبائــي وتتبــع المخالطيــن والشــجرة الوبائيــة للحــاالت فــي محتلــف 	 
المحافظــات. 

المرافــق 	  كافــة  فــي  العــدوى  ضبــط  وتعليمــات  بروتوكــوالت  تطبيــق  علــى  التأكيــد 
الصحيــة.

علــى فهــم 	  يســاعد  قــد  مــا  باكتشــاف  المتعلقــة  الدراســات واالبحــاث  تعزيــز ودعــم 
تطــورات الفيــروس بشــكل عــام وخاصــة فــي فلســطين، ومــا يســاعد فــي ايجــاد عــالج 

للمــرض.
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دراســة ومراقبــة االثــار الصحيــة والنفســية والماليــة التــي نتجــت عــن الوبــاء فــي القطــاع 	 
الصحــي، واثــار ذلــك علــى الخدمــات الصحيــة.

ضمــان مأمونيــة وســالمة المرافــق الصحيــة والعامليــن فيهــا )الكــوادر( والمســتفيدين . 3
)المرضــى والمراجعيــن(.

ضمــان اســتمرارية الخدمــات الصحيــة األساســية وتســهيل وصولهــا لكافــة المواطنيــن . 4
وخصوصــا للفئــات الهشــة: النســاء والحوامــل وذوى اإلعاقــة وكبــار الســن وضحايــا العنــف 

اإلجتماعــي. 

معالجــة النفايــات الطبيــة بفاعليــة خاصــة فــي المراكــز الصحيــة التــي تقــدم خدمــات صحيــة . 5
لمرضــى كوفيــد.

تعويــض واعــادة جدولــة الخدمــات الصحيــة التــي توقفــت او تأجلــت بســبب الجائحــة )مثــل . 6
العمليــات الجراحيــة(.

ــر نتيجــة  ــرزت بشــكل أكب ــة األمــد والتــي ب ــة الوطنيــة متوســطة وطويل ــات الصحي األولوي
الجائحــة:

ــة 	  ــة النظــام الصحــي فيمــا يخــص االســتجابة للطــوارئ والكــوارث والمخاطــر الصحي تقوي
العالميــة.

تقوية نظام تقديم الخدمات الصحية األساسية في المناطق النائية والمهمشة.	 

تقويــة وتعزيــز خدمــات الطــوارئ علــى كافــة المســتويات مــع التركيــز علــى المناطــق 	 
والنائيــة. المهمشــة 

تعزيز خدمات الصحة النفسية في األزمات والحاالت الطارئة.	 

تعزيــز نظــام الرصــد الصحــي لألوبئــة واألمــراض المعديــة: رصــد الكترونــي ويتــم ربطــه مــع 	 
المختبــرات والســجالت المدنيــة. 

تعزيز تطبيق اللوائح الصحية الدولية.	 

تعزيــز ودعــم تطبيــق برامــج الصحــة االلكترونيــة والتطبــب عــن بعــد والتعليــم االلكترونــي 	 
الصحــي والرصــد الصحــي المحوســب وغيرهــا....

التأكيد على تطبيق بروتوكوالت وتعليمات ضبط العدوى في كافة المرافق الصحية.	 

رفــع كفــاءة الكــوادر الصحيــة فــي كافــة المرافــق الصحيــة: التدريــب المســتمر للكــوادر، 	 
ابتعــاث الغــراض التخصــص فــي مجــال األمــراض المعديــة والطــوارئ والعنايــة المكثفــة 
والتخديــر وغيرهــا مــن التخصصــات المطلوبــة، وتوفيــر كــوادر كافيــة لمواجهــة حــاالت 

الطــوارئ.



االستراتيجية القطاعية للصحة44

تنظيــم وتشــجيع العمــل التطوعــي فــي القطــاع الصحــي وفعاليــة التنســيق مــع الجامعات 	 
والنقابــات والقطــاع الخــاص واالهلــي بهــذا الخصــوص، اضافــة الــى تعزيــز مفهــوم وثقافــة 

العمــل التطوعــي فــي المجتمع.

مراجعــة وتطويــر نظــام ادارة المخــزون مــن التجهيــزات الطبيــة والمســتهلكات ليكــون اكثــر 	 
مرونــة واســتجابة للحــاالت الطارئــة. 

توفيــر ودعــم اســتمرارية خدمــات الفــرق المتنقلــة لالماكــن البعيــدة والنائيــة والمتأثــرة 	 
باجــراءات االحتــالل.

ضمــان اســتمرار تزويــد التطعيمــات بجــودة عاليــة وتغطيــة عاليــة حســب البرنامــج الوطنــي 	 
المعتمد.

توفيــر المراجــع والبروتوكــوالت المحدثــة فــي مجــال الطــب الوقائــي ومكافحــة االمــراض 	 
الناشــئة.

رفع كفاءة المختبرات المركزية في تشخيص األمراض المعدية.	 

رفــع كفــاءة معالجــة النفايــات الطبيــة فــي كافــة المراكــز الصحيــة والتــي زادت أهميتهــا 	 
بعــد الجائحــة.

ــة للطــوارئ مــن كافــة 	  ــة ومأسســة الجاهزي انشــاء مركــز الطــوارئ الدارة االزمــات الصحي
النواحــي.

تعزيز الخدمات المقدمة للنساء المعنفات وخاصة خالل األزمات والطوارئ.	 

13.2 المعيقات والتحديات

يعتبــر اإِلحتــالل االســرائيلي المعيــق األكبــر أمــام التنميــة الصحيــة عــالوة علــى اإِلنتهــاكات . 1
المســتمرة التــي تتعلــق بحقــوق اإِلنســان وصحتــه مــن قبــل االحتــالل. ِإن الحصــار والحواجــز 
اإِلســرائيلية والجــدار العــازل هــي المعيــق اأَلساســي للوصــول الــى الخدمــات الصحيــة 
ســواء أمــام المواطنيــن والمرضــى أو أمــام الطواقــم الطبيــة، باإِلضافــة ِإلــى االعتــداءات 

المســتمرة علــى المواطنيــن مــن قبــل قــوات االحتــالل والمســتوطنين.

التهديــدات االســرائيلية بتنفيــذ خطــة الضــم ألراضــي فلســطينية، ومــا رافــق ذلــك مــن . 2
عــدم اســتقرار فــي الوضــع السياســي وتوقــف التنســيق األمنــي ممــا انعكــس ســلبا علــى 
تــردي الوضــع االقتصــادي وتفاقــم الضائقــة الماليــة الحكوميــة )بســبب أزمــة المقاصــة(، 
وكذلــك توقــف التنســيق االمنــي الخــاص بنقــل المرضــى بمــا فــي ذلــك تعطــل التنســيق 
بخصــوص خــروج المرضــى مــن قطــاع غــزة للعــالج فــي مشــافي الضفــة الغربيــة او القــدس. 

الوضــع اإلقتصــادي المتــردي مــن ارتفــاع نســب البطالــة والفقــر خاصــة فــي قطــاع غــزة . 3
وفــي ظــل أزمــة جائحــة كوفيــد، األمــر الــذي ينعكــس ســلبا علــى الوضــع الصحــي وازديــاد 

االحتياجــات الصحيــة. 
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اأَلزمــة الماليــة الخانقــة التــي تمــر بهــا الحكومــة الفلســطينية والتــي ازدادت ســوءا فــي . 4
ــدات  ــد والوضــع السياســي وتوقــف التنســيق األمنــي بســبب تهدي أعقــاب جائحــة كوفي
خطــط الضــم االســرائيلية. االمــر الــذي انعكــس ســلبا فــي تفاقــم أزمــة رواتــب الموظفيــن 
ــه مــن ارتفــاع قيمــة  الحكومييــن، وقــدرة الحكومــة علــى االيفــاء بالتزاماتهــا ومــا نتــج عن

ــة الطــوارئ. ــة التطويريــة واعتمــاد موازن المتأخــرات والديــون وخفــض الموازن

ازديــاد . 5 مــن  عنــه  نتــج  ومــا  كوفيــد - 19،  بفيــروس  االصابــات  وانتشــار  كوفيــد  جائحــة 
ــر مراكــز عالجيــة مخصصــة  االحتياجــات الصحيــة الخاصــة لمواجهــة الجائحــة الســيما توفي
الحمايــة  أدوات  مــن  االحتياجــات  الــى  باإلضافــة  طبيــة،  ومعــدات  وأجهــزة  لالصابــات 
ــادة  الشــخصية واللــوازم المخبريــة للتشــخيص )مســحات وأدوات الفحــص المخبــري(، وزي
اإلحتياجــات مــن أســرة العنايــة المكثفــة وأجهــزة التنفــس الصناعــي. ومــا رافــق ذلــك مــن 
تحديــات لوجســتية وماديــة تعيــق العمــل علــى توفيــر هــذه االحتياجات بالســرعة المطلوبة 
ومــن أبرزهــا شــح المــوارد الماليــة ومحدوديــة المصــادر العالميــة بســبب االزمــة العالميــة، 

وســيطرة اإلحتــالل االســرائيلي علــى المعابــر.

نقص الكوادر والتعيينات في مرافق وزارة الصحة، وذلك من َأجل تشغيل المستشفيات . 6
واأَلقســام الجديــدة فــي المرافــق الصحيــة، باإِلضافــة ِإلــى النقــص فــي بعــض الكــوادر 

المؤهلــة فــي المجــاالت الطبيــة والتمريضيــة المتخصصــة علــى المســتوى الوطنــي.

غيـــاب نظــام التَأميــن الصحــي الشــامل واإللزامــي والــذي يضمــن ِإســتمرارية التمويــل . 7
الشــاملة. الصحيــة  التغطيــة  الصحيــة وتحقيــق  الخدمــات  وتطويــر 

زيــادة مســتمرة فــي مرضــى اأَلمــراض غيــر الســارية، اأَلمــر الــذي يســهم فــي زيــادة الطلــب . 8
علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، وبالتالــي زيــادة تكاليــف الرعايــة الصحيــة.

التعامــل مــع المجتمــع وضعــف التــزام النــاس باتبــاع الســلوكيات الصحيــة وأنمــاط الحيــاة . 9
ــة، األمــر الــذي ازداد أهميــة فــي اعقــاب جائحــة كوفيــد ومــا صاحبهــا مــن ضعــف  الصحي

ــداء الكمامــات.  ــة والتباعــد االجتماعــي وارت ــزام المواطنيــن بالبروتوكــوالت الصحي الت

14.2. الثغرات القائمة في تقديم الخدمات الصحية

أســرة 	  عــدد  حيــث  مــن  الفلســطينية  المحافظــات  بيــن  واضحــة  فروقــات  هنالــك 
المستشــفيات فــي كل محافظــة ونســبتها إلــى عــدد الســكان فــي المحافظــة، فقــد بلــغ 
مثــال عــدد األســرة فــي محافظــة الخليــل )أكبــر محافظــات الضفــة الغربيــة( 9.3 ســرير لــكل 
10,000 مواطــن، فــي حيــن بلغــت النســبة فــي محافظتــي رام اللــه ونابلــس مــا يقــارب 16 
ســرير لــكل 10,000 مواطــن، أمــا فــي بيــت لحــم فقــد وصلــت الــى حوالــي 26 ســرير لــكل 
10,000 مواطــن. يجــدر اإلشــارة إلــى وجــود بعــض المشــافي الكبيــرة التــي تعتبــر مراكــز 
تحويليــة رئيســية فــي بعــض المحافظــات مثــل نابلــس ورام اللــه وبيــت جــاال والقــدس، 
ــر مــن المرضــى للعــالج فــي تلــك المشــافي مــن خــالل  ــل الكثي ــذي يدفــع بتحوي األمــر ال
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سياســات التحويــل مــا بيــن المشــافي الحكوميــة أو سياســات التحويــل وشــراء الخدمــة 
مــن مستشــفيات القطــاع األهلــي والخــاص، باإلضافــة الــى الجهــود التــي تبذلهــا وزارة 
ــرة مــن أجــل تحســين خدمــات  ــة فــي الســنوات األخي الصحــة ومقدمــي الخدمــات الصحي
المستشــفيات فــي كافــة المحافظــات وزيــادة عــدد األســرة بمــا يتناســب مــع النمــو 

الســكاني واإلحتياجــات الصحيــة. 

أمــا علــى صعيــد الرعايــة الصحيــة األوليــة، فعلــى الرغــم مــن وجــود شــبكة ممتــازة مــن 	 
فــي  وتنعكــس  الوطــن  كافــة محافظــات  فــي  تنتشــر  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مراكــز 
مؤشــرات تغطيــة ممتــازة فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة ال ســيما برنامــج التطعيــم 
الوطنــي لألطفــال وخدمــات رعايــة مــا قبــل الحمــل وخدمــات الصحــة المدرســية وصحــة 
البيئــة وغيرهــا. إال أنــه فــي ذات الســياق وبســبب سياســات االحتــالل االســرائيلي مــن 
االغــالق والحواجــز واالســتيطان وجــدار العــزل فإنــه هنالــك حاجــة الــى زيــادة العيــادات 
ورفــع مســتوى الخدمــات فــي المناطــق المهمشــة واألكثــر احتياجــًا، وعليــه فقــد تبنــت 
الــوزارة بالتعــاون مــع مقدمــي الخدمــات سياســة توفيــر العيــادات المتنقلــة وانشــاء مراكــز 
الطــوارئ والــوالدة اآلمنــة فــي تلــك المناطــق مــن أجــل توفيــر خدمــات افضــل وبأوقــات 

دوام اطــول. 

الثغــرات فــي الخدمــات التخصصيــة المتوفــرة فــي القطــاع الصحــي المحلــي: وهــو األمــر 	 
الــذي يشــكل عبئــًا ماديــا واجتماعيــا علــى القطــاع الصحــي والمواطــن الفلســطيني علــى 
ــي القطــاع الصحــي الفلســطيني مــن نقــص فــي بعــض الخدمــات  ــث يعان حــد ســواء، حي
الصحيــة التخصصيــة إمــا بســبب عــدم توفــر الخدمــة والتقنيــات الطبيــة الحديثــة أو بســبب 
نقــص الكــوادر الطبيــة المتخصصــة فــي بعــض المجــاالت أو كالهمــا، وفــي هــذه الحــاالت 
تضطــر الــوزارة الــى شــراء تلــك الخدمــات الصحيــة مــن مراكــز متخصصــة خــارج الوطــن 
ــة  ــر أولوي ــة يعتب ــن الخدمــات الصحي ــه فــإن توطي ــل المريــض للعــالج بالخــارج، وعلي وتحوي
وطنيــة هامــة فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني وفــي القطــاع الخدماتــي بشــكل عــام، 
حيــث يســتهدف كافــة مقدمــي الخدمــات العمــل ســويًا مــن اجــل توفيــر كافــة الخدمــات 
ــر المرافــق  الصحيــة التــي يحتاجهــا المواطــن الفلســطيني داخــل الوطــن مــن خــالل تطوي

ــة المختلفــة فــي القطاعــات الحكومــي واألهلــي والخــاص. ــة التخصصي الصحي

تلبيــًة 	  العامــة:  والصحــة  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  برامــج  فــي  جديــدة  خدمــات  ادخــال 
لالحتياجــات الصحيــة المتناميــة فــي المجتمــع الفلســطيني والتطــور الصحــي والتقنــي 
الســريع الجــاري علــى المســتوى االقليمــي والعالمــي، يســعى كافــة الشــركاء ومقدمــي 
الخدمــات الصحيــة الــى توفيــر كافــة الخدمــات الصحيــة التــي تلبــي احتياجــات المواطنيــن 
حيــث تعمــل الــوزارة ومقدمــي الخدمــات علــى تبنــي ومأسســة خدمــات جديــدة فــي 
الرعايــة الصحيــة االوليــة وضمــن برامــج الصحــة العامــة تســتهدف الفئــات المختلفــة مــن 
المواطنيــن الســيما مأسســة برنامــج وخدمــات صحــة المراهقــة، وخدمــات رعايــة كبــار 
الســن، ورعايــة الطفولــة المبكــرة، والخدمــات الصحيــة التــي تســتهدف ذوي االعاقــة، 
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وخدمــات المشــورة لمــا قبــل الحمــل لــألزواج الشــابة، وخدمــات المشــورة النفســية أثنــاء 
الحمــل والــوالدة ومــا بعــد الــوالدة واإلجهــاض، وبرنامــج التحويــل الوطنــي للنســاء ضحايــا 
العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وبرامــج مناهضــة العنــف ضــد النســاء وغيرهــا مــن 

ــة. البرامــج الصحي

الثغــرات التــي ظهــرت نتيجــة جائحــة كوفيــد: لقــد أظهــرت جائحــة كوفيــد وجــود ثغــرات 	 
قائمــة فــي البنيــة التحتيــة والتجهيــزات الطبيــة وتحديــدا فــي عــدد اســرة العنايــة المركــزة 
وأجهــزة التنفــس الصناعــي الشــاغرة لمواجهــة الوضــع الطــارئ. األمــر الــذي تطلــب تكثيــف 
الجهــود للعمــل علــى توفيــر المزيــد مــن األســرة واألجهــزة فــي كافة المحافظات وبســرعة 
عاجلــة، باالضافــة الــى نقــص الكــوادر الطبيــة المتخصصــة علــى المســتويين الحكومــي 
والوطنــي )أخصائيــي التخديــر وتمريــض العنايــة المكثفــة وأخصائيــي االمــراض المعديــة 

والوبائيــات(.  
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اأَلهداف اإِلستراتيجية الصحية والنتائج المتوقعة لألعوام 2021 - 2023

1.3 اأَلهداف اإِلستراتيجية القطاعية

ِإن عمليــة التخطيــط االســتراتيجي هــي عمليــة مســتمرة، وتأتــي مــن خاللهــا عمليــة المراجعــة 
الصحيــة  االســتراتيجية  فيهــا  بمــا  القطاعيــة  وعبــر  القطاعيــة  لالســتراتيجيات  والتحديــث 
الوطنيــة 2017 - 2022 خاصــة وبعــد انقضــاء فتــرة النــص األول مــن مــدة االســتراتيجية، وعليــه 
تأتــي هــذه اإِلســتراتيجية المحدثــة ومــا تضمنتــه مــن َأهــداف ِإســتراتيجية وطنيــة وتوجهــات 
سياســاتية ونتائــج ومؤشــرات وبرامــج صحيــة ِإســتكمااًل للنصــف الثانــي مــن الفتــرة المحــددة 
ِلإلســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة وانســجاما مــع التوجهــات للســنوات الســابقة، وبنــاء علــى 
نتائــج المراجعــة النصفيــة ومــا تحقــق مــن إنجــازات ومــا هــو مســتمر مــن أولويــات للســنوات 

الثــالث القادمــة.

1.1.3 الهــدف اأَلول: ضمــان توفيــر خدمــات صحيــة شــاملة لجميــع المواطنيــن نحــو 
توطيــن الخدمــات الصحيــة فــي فلســطين

يســعى كافــة الشــركاء ومقدمــي الخدمــات الصحيــة للعمــل علــى توفيــر الخدمــات الصحيــة 
لتســريع  تواجدهــم  وَأماكــن  فئاتهــم  بِإختــالف  المواطنيــن  لكافــة  والمتكاملــة  الشــاملة 
الجهــود نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة التــي ســتنعكس علــى صحــة المجتمــع الفلســطيني. 
وســينصب التركيــز بشــكل خــاص علــى تعزيــز الرعايــة الصحيــة االوليــة مــن خــالل تطبيــق نهــج 
ممارســة طــب األســرة, والتحســين المســتمر لجــودة الخدمــات, وتخطيــط الخدمــات الصحيــة 

ــز علــى التمويــل الصحــي المســتدام والتأميــن الصحــي. ــة, والتركي القائمــة علــى االدل

 حيــث أن الرعايــة الصحيــة األوليــة هــي ركيــزة اساســية للوصــول للتغطيــة الصحيــة الشــاملة 
ويجــب اظهــار أهميتهــا.

يشــمل هــذا الهــدف تقديــم وتطويــر الخدمــات الصحيــة اأَلساســية بمســتوياتها المختلفــة 
)اأَلوليــة والثانويــة والثالثيــة( ضمــن اإِلمكانــات المتوفــرة فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني، 
بمــا فيهــا خدمــات الرعايــة الصحيــة اأَلوليــة )حســب رزمــة الخدمــات المعتمــدة(، الخدمــات 
الصحيــة التشــخيصية والعالجيــة المختلفــة في المستشــفيات وخدمات اإِلســعاف والطوارئ 
والخدمــات الطبيــة التخصصيــة، والعمــل علــى تطويــر هــذه الخدمــات لتواكــب التطــور العلمــي 
ــر  والطبــي فــي المنطقــة وِإســتحداث خدمــات طبيــة جديــدة فــي المراكــز الحكوميــة وغي
الحكوميــة حســب اإِلحتياجــات الُملّحــة وســعيًا لســد الثغــرات وتوطيــن الخدمــات فــي 
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الدولــة وترشــيد التحويــالت للعــالج خــارج الوطــن إلــى الحــد األدنــى، ويشــمل بذلــك دعــم 
وتحســين خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة وبرامــج الصحــة العامــة المختلفة، تطويــر البنية 
التحتيــة لخدمــات المستشــفيات التــي تلبــي كافــة االحتياجــات الصحيــة فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، ضمــان توفــر اأَلدويــة والعالجــات واللقاحــات واأَلجهــزة والمعــدات الطبيــة 
الحديثــة واألســاليب والتقنيــات العالجيــة والتشــخيصية والتْأهيليــة المتطــورة والحديثــة، 
وتوفيــر الكــوادر الكافيــة المؤهلــة والمدربــة وتحفيزهــا، وفــي هــذا الســياق فإنه مــن الضروري 
ــن  ــم تغطيتهــا حســب نظــام التأمي ــي يت مراجعــة ســلة الخدمــات األساســية المعتمــدة الت
الصحــي بنــاء علــى االحتياجــات المتناميــة والتكلفــة المرتفعــة للخدمــات الصحيــة والخصوصيــة 

الفلســطينية مــن حيــث الوضــع السياســي واالقتصــادي والصحــي.  

يتضمــن هــذا الهــدف كذلــك توفيــر الخدمــات الصحيــة )التشــخيصية والعالجيــة( للمصابيــن 
بفيــروس كوفيــد - 19 المســتجد، وذلــك تماشــيا مــع الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة والحكومــة 
الفاعلــة،  االســتجابة  جائحــة كوفيــد وضمــان  فــي مواجهــة  كافــة  الصحيــة  والمؤسســات 
المخبريــة فــي  التشــخيصية والفحوصــات  الخدمــات  توفيــر  ويشــمل ذلــك االســتمرار فــي 
المراكــز المخصصــة لذلــك والخدمــات العالجيــة للمرضــى الذيــن يحتاجــون الــى مبيــت فــي 

المراكــز العالجيــة المخصصــة لكوفيــد بحســب مســتجدات الوضــع الوبائــي.

يركــز هــذا الهــدف علــى تلبيــة إحتياجــات الفئــات اأَلكثــر ِإحتياجــًا للرعايــة الصحيــة ال ســيما 
الســن وذوي االعاقــة وذوي  الحوامــل، والمراهقيــن، وكبــار  اأَلطفــال، والنســاء، والنســاء 
اإِلحتياجــات الخاصــة، ومأسســة خدمــات الصحيــة المجتمعيــة التــي تســتهدف ذوي اإلعاقــة 
والمراهقيــن والشــيخوخة. وكذلــك اأًلكثــر ِإحتياجــًا مــن الناحيــة الجغرافيــة بمــا فيهــا المناطــق 
التــي يتــم فيهــا تطبيــق التنميــة بالعناقيــد والمناطــق المهمشــة والمعزولــة والمناطــق التــي 

يوجــد بهــا نقــص فــي الخدمــات.

وفــي هــذا الســياق فِإنــه مــن الضــروري توفيــر المــوارد الماليــة والبشــرية والتقنيــة الالزمــة 
بالتعــاون  الخدمــات  توطيــن  ِإلــى  للوصــول  فلســطين  فــي  الصحيــة  الخدمــات  لتطويــر 
المشــترك مــا بيــن كافــة مقدمــي الخدمــات الصحيــة وبنــاًء علــى اإِلحتياجــات المتناميــة مــن 
َأعــداد الســكان واإِلحتياجــات الصحيــة. ان توفيــر هــذه المــوارد بشــكل فعــال ســوف يســاهم 
فــي انجــاح الخطــط الراميــة الــى توطيــن الخدمــات الصحيــة فــي فلســطين وتطويــر قطــاع 

المستشــفيات الفلســطيني خــالل الســنوات القادمــة. 

فــي  الصحــة  وزارة  تبنــت  فقــد  الشــاملة  الصحيــة  التغطيــه  بتعزيــز  التزامهــا  مــن  انطالقــا 
الســنوات اأَلخيــرة منهجيــة صحــة اأُلْســرة أي تطبيــق مفاهيــم طــب اأُلْســرة فــي نظــام 
الرعايــة الصحيــة اأَلوليــة، حيــث َأن منهجيــة صحــة اأُلْســرة هــي منهجيــة متكاملــة تهــدف 
ِإلــى تطويــر خدمــات الرعايــة الصحيــة اأَلوليــة والصحــة العامــة، وتوجيههــا نحــو المواطــن 
الفلســطيني بمــا فيهــا خدمــات الصحــة الوقائيــة، وخدمــات الصحــة اإِلنجابيــة، صحــة اأُلم 
والطفــل، والصحــة النفســية المجتمعيــة، والصحــة المدرســية، وصحــة المجتمــع بكافــة فئاتــه، 

والتثقيــف الصحــي، واأَلمــراض المزمنــة، وعــالج ومتابعــه األمــراض المزمنــه والســارية. 
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يعــرف مبــدأ طــب األســرة )او طــب العائلــة( بأنــه »خدمــات الرعاية الصحية التــي يقدمها أطباء 
األســرة ضمــن فريــق صحــي متعــدد التخصصــات؛ وتتميــز بالشــمولية واإلســتمرارية والتنســيق 
والتعــاون مــع مختلــف التخصصــات علــى نطــاق الفــرد واألســرة والمجتمــع ككل”. فهــو يقــدم 
رعايــة طبيــة شــاملة مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى وحــدة األســرة ) تعريــف منظمــة الصحــة 

العالميــة و منظمــة أطبــاء األســرة العالميــة).

 تســتمر الجهــود المبذولــة لتطبيــق نهــج صحــة األســرة فــي فلســطين والجــاري متابعتهــا 
مــن خــالل اللجنــة الوطنيــة بهــذا الخصــوص بقيــادة وزارة الصحــة، وتشــمل األنشــطة المنفــذة 
تدريــب الكــوادر الصحيــة علــى البروتوكــوالت المعتمــدة بهــذا الخصــوص، انشــاء مراكــز تدريبيــة 
متخصصــة، توفيــر كــوادر كافيــة ومتخصصــة مــن أطبــاء العائلــة )حيــث يتــم تنفيــذ برنامــج 
االقامــة لتخصــص األطبــاء فــي طــب العائلــة فــي فلســطين بالتعــاون مــع جامعــة النجــاح 
الوطنيــة(، حوســبة ملــف المريــض الصحــي بدعــم مــن معهــد الصحــة العامــة الفلســطيني نحــو 

الوصــول الــى نظــام شــمولي وطنــي موحــد لملــف المريــض المحوســب.

ومــن جهــة ُأخــرى تولــي وزارة الصحــة ِإهتمامــًا بالغــًا فــي قضايــا وخدمــات صحــة الشــباب 
والصحــة اإِلنجابيــة والجنســية وصحــة المراهقــة وذوي االعاقــة وكبــار الســن وقضايــا 
النــوع اإِلجتماعــي ذات اأَلبعــاد الصحيــة، األمــر الــذي انعكــس بشــكل أوضــح فــي عمليــة 
توفيــر  علــى  االســتراتيجية  ركــزت  حيــث  عنهــا.  المنبثقــة  والنتائــج  االســتراتيجية  تحديــث 
وتحســين وتوســعة خدمــات الصحــة المجتمعيــة والصحــة االنجابيــة فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة والقــدس بمــا يتماشــى مــع االحتياجــات الصحيــة المتناميــة ويشــمل الحفــاظ 
علــى التغطيــة العاليــة لخدمــات الحمــل والــوالدة ومــا بعــد الــوالدة، االســتمرار فــي الجهــود 
والمواليــد  األمهــات  وفيــات  فيهــا  بمــا  اإلنجابيــة  الصحــة  مؤشــرات  لتحســين  الهادفــة 
لــألزواج  المشــورة  خدمــات  مثــل  وطنيــا  ومأسســتها  جديــدة  خدمــات  ادخــال  واألطفــال، 
الشــابة وخدمــات مــا قبــل الحمــل، وخدمــات المشــورة النفســية للنســاء الحوامــل ومــا بعــد 
الــوالدة واإلجهــاض، وتلبيــة االحتياجــات مــن تنظيــم األســرة، وتخفيــض معــدالت الــوالدة 
القيصريــة فــي المشــافي الحكوميــة، وتحســين الكشــف عــن المضاعفــات الوشــيكة المهــددة 
لحيــاة األمهــات واالســتجابة لهــا عــن طريــق نظــم الرصــد الفاعلــة، اضافــة الــى برنامــج التحويــل 

الوطنــي الــذي يســتهدف النســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي. 

أمــا فــي قضايــا رعايــة الطفولــة المبكــرة والحــد مــن االعاقــات، فقــد تبنــت الــوزارة مؤخــرا 
برنامــج مخصــص لرعايــة الطفولــة المبكــرة وتســعى مأسســة خدمــات برامــج متخصصــة 
لإلهتمــام بقضايــا الطفولــة المبكــرة والمشــاكل الصحيــة المتعلقــة بهــذه المرحلــة بمــا فــي 
ذلــك التوحــد وغيــره مــن مشــاكل النمــو المبكــر لألطفــال وذلــك بالتعــاون مــع كافــة الشــركاء 
بهــذا الخصــوص )وزارة التنميــة اإلجتماعيــة ووزارة التربيــة والتعليــم ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي الفاعلــة بهــذا المجــال(. باإِلضافــة ِإلــى تبنــي وتطبيــق سياســات الحــد مــن اإِلعاقــات 
عنــد اأَلطفــال مــن خــالل تطبيــق البروتوكــوالت المعتمــدة حــول الكشــف والتدخــل المبكــر 

عــن اإِلعاقــات وتَأخــر النمــو عنــد األطفــال. 
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وفــي ذات الســياق وتماشــيا مــع توصيــات اللجنــة الصحيــة الوطنية واألولويــات التنموية التي 
تحتــاج للمزيــد مــن الجهــود، فقــد اوردت عمليــة المراجعــة والتحديــث اهتمامــا بدعــم خدمــات 
االســعاف والطــوارئ فــي فلســطين بمــا يشــمل خدمــات ســيارات االســعاف واالســعاف 
قبيــل المستشــفى وخدمــات الطــوارئ فــي أقســام الطــوارئ فــي المستشــفيات، وذلــك 
مــن خــالل دعــم البنيــة التحتيــة وتوفيــر ســيارات حديثــة وكافيــة وتوفيــر األجهــزة والمعــدات 
الطبيــة وتوفيــر الكــوادر الطبيــة والصحيــة الكافيــة والمؤهلــة )اطبــاء وممرضيــن ومســعفين(، 

ومراجعــة القوانيــن وأنظمــة العمــل التــي تخــص نظــام االســعاف والطــوارئ.

لقــد أظهــرت جائحــة كوفيــد العالميــة الحاجــة الماســة الــى زيــادة االســتثمار فــي القطــاع 
الصحــي الفلســطيني وتوفيــر الدعــم المــادي والتقنــي الــالزم لتطويــر البنيــة التحتيــة للقطــاع 
الصحــي بشــكل فعــال ومســتدام، وذلــك مــن خــالل دعــم وتوفيــر األجهــزة والمعــدات الطبية 
ــادة عــدد أســرة المستشــفيات وخاصــة  ــة، زي ــة أزمــات محتمل ــة لمواجهــة أي ــة والكافي الحديث
ــة خدمــات  ــة معتمــدة، تقوي ــاء علــى خطــط وطني ــة المكثفــة بشــكل ممنهــج بن أســرة العناي
وتشــخيص  المخبــري  الطــب  خدمــات  تقويــة  الكــوارث،  ومواجهــة  والطــوارئ  االســعاف 
األمــراض، تقويــة خدمــات الصحــة النفســية المجتمعيــة، دعــم الخدمات الصحيــة في المناطق 
المهمشــة والنائيــة. باالضافــة الــى ضــرورة العمــل علــى مواكبــة التكنولوجيــا التقنيــة الصحية 
وتطبيقــات الصحــة االلكترونيــة مثــل التطبــب عــن بعــد، والتعليم االلكترونــي الصحي والرصد 

الصحــي المحوســب وغيرهــا مــن التطبيقــات االلكترونيــة والتقنيــة فــي المجــال الصحــي. 

يتشــارك فــي تحقيــق هــذا الهــدف كافــة مقدمــي الخدمــات الصحيــة، حيــث يلعــب القطاعيــن 
المســتويات،  الصحيــة مــن مختلــف  الخدمــات  تقديــم  رئيســيًا فــي  اأَلهلــي والخــاص دورًا 
فــي  الصحيــة  الخدمــات  توطيــن  ِإلــى  الوصــول  إن  لأُلونــروا.  المهــم  الــدور  ِإلــى  باإِلضافــة 
فلســطين يرتكــز علــى َأســاس التكامــل بيــن مقدمــي الخدمــات والعمــل علــى زيادة التنســيق 
ــر ودعــم الخدمــات الطبيــة التخصصيــة فــي  والشــراكات بيــن القطاعــات المختلفــة، وتطوي
المستشــفيات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وإســتحداث خدمــات صحيــة جديــدة ســعيًا لســد 

ــة.  اإلحتياجــات والثغــرات فــي الخدمــات الصحي

2.1.3 الهــدف الثانــي: تعزيــز برامــج ِإدارة اأَلمــراض الســارية وغيــر الســارية والرعايــة 
الصحيــة الوقائيــة والوعــي الصحــي المجتمعــي.

إن وزارة الصحــة وبالتعــاون مــع كافــة الشــركاء ســوف تســتمر بالعمــل علــى تعزيــز برامــج 
مكافحــة اأَلمــراض غيــر الســارية بمــا فــي ذلــك تعزيــز برامــج الصحــة الوقائيــة والكشــف المبكــر 
عــن اأَلمــراض، وبرامــج الوعــي الصحــي والمجتمعي حول الســلوكيات الصحية والغذاء الصحي 
وَأنمــاط الحيــاة الصحيــة )الوقايــة مــن الســمنة وزيــادة الوزن، الســلوك الصحي، النشــاط البدني 
...(، وتطبيــق البروتوكــوالت والدالئــل اإِلرشــادية الخاصــة بــِإدارة  وعــالج اأَلمــراض المختلفــة 
مــن َأجــل التقليــل مــن المراضــة والحــاالت الخطــرة والوفيــات، تبنــي وتوطيــن برنامــج منظمــة 
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الصحــة العالميــة لأَلمــراض المزمنــة )PEN Approach( مــن خالل وضع وتطبيق بروتوكوالت 
وطنيــة معتمــدة بهــذا الخصــوص بمــا يتوائــم مــع توصيــات وبرنامــج منظمــة الصحــة العالميــة 
المذكــور. يتضمــن الهــدف أيضــا الجهــود الوطنيــة المســتمرة فــي الســيطرة علــى األمــراض 
المعديــة واألمــراض الحيوانيــة والمشــتركة والمنقولــة بواســطة الميــاه او الغــذاء واألمــراض 
الناشــئة واألوبئــة العالميــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر البرامــج الوقائيــة والعالجيــة المختلفــة 
لألمــراض المعديــة وتطبيــق اللوائــح الصحيــة الدوليــة فــي مواجهــة األوبئــة والمخاطر الصحية 
العالميــة بمــا فــي ذلــك مواجهــة الوباء العالمي المســتجد COVID - 19. ســوف تســتمر الوزارة 
بالتعــاون مــع كافــة الشــركاء فــي جهودهــا لالســتجابة الفاعلــة لجائحــة كوفيــد - 19 مــن خــالل 
اســتمرار االجــراءات الوقائيــة والتوعيــة المجتمعيــة حــول مســتجدات الجائحــة ومراقبــة مــدى 
التــزام المواطنيــن باالجــراءات الوقائيــة وبروتوكــوالت الســالمة العامــة للتعايــش مــع كوفيــد، 
واســتمرار جهــود الرصــد الوبائــي، وكذلــك توفيــر الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة للمصابيــن 
والتطــورات  الخصــوص  بهــذا  العالميــة  الصحــة  منظمــة  تعليمــات  علــى  بنــاء  ومتابعتهــم 

الدوليــة، اضافــة الــى العمــل علــى توفيــر اللقــاح فــي حــال توفــره. 

كذلــك تســتهدف اإلســتراتيجية فــي سياســاتها ومــن خــالل العمــل المشــترك مــع القطاعــات 
المختلفــة توفيــر البيئــة الصحيــة اآلمنــة )ســالمة الطعــام والميــاه والبيئــة الصحيــة فــي 
العمــل والمــدارس والمنــازل(، والبيئــة الخاليــة مــن المخــدرات والملوثــات البيئيــة والُعنــف، 
وتطويــر وتطبيــق ِإجــراءات الربــط بيــن اأَلمــراض ومســبباتها مــن الملوثــات البيئيــة وعوامــل 
المخاطــرة، وتعزيــز َأنظمــة الرصــد والمســح الصحــي المختلفــة الموجــودة حاليــًا خاصــة رصــد 
األمــراض الوبائيــة واأَلمــراض المزمنــة وعوامــل المخاطــرة المرتبطــة بهــا، وانشــاء الســجل 
الوطنــي لألمــراض المزمنــة بمــا فــي ذلــك األمــراض الوراثيــة )الثالســيميا والهيموفيليــا(.

ــة المختلفــة كافــة  ــة والوقائي ــة وبرامجهــا التوعوي ــوزارة فــي سياســاتها الوطني تســتهدف ال
فئــات المجتمــع الفلســطيني، وتركــز فــي برامــج الســلوكيات الصحيــة علــى فئــات الشــباب 
ــِأن التعزيــز الصحــي وَأنمــاط الحيــاة الصحيــة تبــدْأ فــي  ــًا ب والمراهقيــن واأَلطفــال وذلــك ِإيمان
ســن مبكــرة، اضافــة الــى أهميــة ِإســتهداف بعــض القضايــا الصحيــة التــي يعانــي منهــا 
الشــباب الســيما ظاهــرة ِإنتشــار تعاطــي المخــدرات مــن خــالل الوعــي المجتمعــي وتوفيــر 
العــالج المجانــي، وكذلــك تعاطــي المنشــطات والمكمــالت الغذائيــة، والتدخيــن والعــادات 
الغذائيــة عنــد الشــباب واأَلطفــال، والنظافــة الشــخصية والســالمة البيئيــة للحد مــن األمراض، 
والصحــة والثقافــة الجنســية، والمشــورة النفســية واإِلجتماعيــة، والعنــف اأُلَســري والعنــف 
المبنــي علــى النــوع اإِلجتماعــي، والســالمة المروريــة للحــد مــن حــوادث الطــرق، وغيرهــا مــن 
القضايــا الصحيــة. كذلــك فــي ذات الســياق ســوف تســتمر حمــالت التوعيــة المجتمعيــة التبــاع 
ارشــادات الوقايــة والســالمة العامــة وااللتــزام بالبروتوكــوالت الصحيــة لمواجهــة فيــروس 

كوفيــد - 19 مــا دامــت الجائحــة مســتمرة.



55 االستراتيجية القطاعية للصحة

3.1.3 الهــدف الثالــث: مَأسســة نظــم الجــودة فــي كافــة نواحــي تقديــم الخدمــة 
الصحيــة 

تســعى وزارة الصحة إلى رفع مســتوى جودة الخدمات الصحية على كافة المســتويات وفي 
كافــة المرافــق الصحيــة مــن خــالل وضــع السياســات الفعالــة وتنفيذهــا ومراقبــة مؤشــرات 
األداء، بمــا يضمــن التحســين المســتمر فــي جــودة الخدمــات الصحيــة واإِلســتجابة الفاعلــة 
ــر خدمــات صحيــة ذات جــودة عاليــة وآمنــة لجميــع المواطنيــن  إِلحتياجــات المواطنيــن بتوفي
وتحقيــق رضــا متلقــي ومقدمــي الخدمــة الصحيــة. يّركــز هــذا الهــدف علــى مَأسســة نظــم 
الجــودة وســالمة المريــض فــي القطــاع الصحــي ونشــر ثقافــة تحســين الجــودة وســالمة 
المريــض، وذلــك مــن خــالل ضمــان تطبيــق المعاييــر المعتمــدة بهــذا الخصــوص، ومَأسســة 
عمليــة المتابعــة والتقييــم، والمســاعدة فــي تغييــر ِإتجاهات وممارســات مــزودي الخدمات 
الصحيــة، وتشــجيع المواطنيــن علــى المســاءلة والمطالبــة بتحســين نوعيــة الخدمــات، وفــي 
ذات الســياق تطبيــق المبــادرات الدوليــة التــي تســاهم فــي مَأسســة الجــودة فــي المراكــز 
الصحيــة الســيما مبــادرة ســالمة المريــض فــي المستشــفيات، مبــادرة المستشــفيات صديقــة 
الطفــل، ومبــادرة العيــادات صديقــة الطفــل، المعاييــر الدوليــة والعربيــة للجــودة )مثــل معاييــر 

األيــزو(، تطبيــق سياســات ضبــط العــدوى فــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة.

ِإن اإِلرتقــاء بمســتوى جــودة الخدمــات الصحيــة يســاهم بشــكل رئيســي فــي تغييــر ِإتجاهــات 
مــزودي الخدمــات وتشــجيع المواطنيــن علــى المســاَءلة والمطالبــة بالتحســين والتطويــر، 
سياســات  كافــة  توحيــد  كذلــك  الصحــي.  القطــاع  فــي  والعامليــن  المرضــى  رضــا  وزيــادة 
وِإجــراءات العمــل التــي تضمــن وجــود نظــام فعــال للمتابعــة والتقييــم والرقابــة علــى األداء 

ومــن ثــم المســاءلة والتصحيــح.

المستشــفيات  فــي  اإِلعتمــاد  نظــام  تطويــر  علــى  العمــل  الهــدف  هــذا  يتضمــن  كذلــك 
الفلســطينية مــن خــالل إنشــاء جســم وطنــي معتمــد والبــدء فــي عمليــة تحصيــل اإِلعتمــاد 
للمستشــفيات الفلســطينية فــي كافــة القطاعــات. ِإن تطبيــق منهــج اإِلعتمــاد هــو ضمــان 
للتحســين المســتمر لجــودة الخدمــات الصحيــة حيــث تعتبــر معاييــر اإِلعتمــاد َأكثــر طموحــًا 
ولكــن قابلــة للتحقيــق، وتهــدف معاييــر اإِلعتمــاد ِإلــى تحســين نتائــج جــودة الرعايــة الصحيــة 
وتحســين نتائــج التشــخيص والعــالج. كذلــك يعتبــر اإِلعتمــاد شــهادًة يفتخــر بهــا العاملــون 
أَلنهــم جميعــا شــركاء فــي تحقيقهــا، اأَلمــر الــذي يخلــق انتمــاًء للمؤسســات الصحيــة وينعكس 
ِإيجابيــًا علــى ســمعة المؤسســة الصحيــة ويزيــد مــن مصداقيتهــا فــي المجتمــع. وعليــه تســعى 
الــوزارة إلــى ِإنشــاء جســم أو هيئــة ِإعتمــاد وطنيــة مســتقلة ذات كيــان ِإعتباري ومالي مســتقل 
تمثــل فيهــا جميــع الجهــات ذات الصلــة والتــي تؤثــر وتتَأثــر بعمليــات اإِلعتمــاد، علــى َأن تكــون 
تكاليــف اإِلعتمــاد معقولــة ومشــجعة أَلصحــاب القــرار مــن َأجــل تحســين جــودة الخدمــات 

الصحيــة وســالمة المريــض. 
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4.1.3 الهدف الرابع: توفير موارد بشرية صحية كافية وكفؤة ومؤهلة.

يركــز هــذا الهــدف علــى ضمــان توفيــر مــوارد بشــرية كفــؤة قــادرة علــى تقديــم خدمــات صحيــة 
ذات جــودة عاليــة تماشــيًا مــع النمــو الســكاني المتســارع فــي فلســطين وتلبيــة لإِلحتياجــات 
المجــاالت، وذلــك ســعيًا  فــي مختلــف  الكفــؤة  الصحيــة  البشــرية  المــوارد  مــن  المتزايــدة 
لتحقيــق توطيــن الخدمــات الصحيــة فــي فلســطين ومَأسســة خدمــات ذات جــودة عاليــة 

وتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة.

تســعى الــوزارة ضمــن سياســاتها الوطنيــة ِإلــى تطبيــق نظــام وطنــي وِإســتراتيجية وطنيــة 
للتطويــر المهنــي المســتمر للكــوادر الصحيــة وربطــه بالترخيــص، وتطويــر ومَأسســة برامــج 
التعليــم المســتمر وبرامــج التعليــم اإِللكترونــي لجميــع الفئــات فــي القطــاع الصحــي، وإلــزام 
كافــة العامليــن فــي القطــاع الصحــي بالتقيــد بمدونــة الســلوك الوظيفــي، وتفعيــل عمليــة 
التخطيــط للمــوارد البشــرية الصحيــة مــن خــالل تطويــر ِإســتراتيجية وطنيــة لتطويــر المــوارد 
البشــرية وتبنــي سياســات وطنيــة تســاهم فــي تخطيــط اإِلحتياجــات مــن المــوارد البشــرية 
فــي المســتقبل، وتوفيــر برامــج تطويريــة للكــوادر الصحيــة مــن اإِلختصاصييــن والفنييــن فــي 
المجــاالت المختلفــة بمــا فــي ذلــك دعــم وتوســعة برامــج اإلقامــة والتخصــص لألطبــاء فــي 
المشــافي الفلســطينية وذلــك بنــاء علــى اإلحتياجــات المدروســة وخطــط تطويــر المــوارد 

البشــرية.

لقــد أكــدت أزمــة جائحــة كوفيــد علــى أهميــة توفيــر كــوادر بشــرية صحيــة كافيــة ومؤهلــة 
فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني، وخاصــة الكــوادر المتخصصــة بمــا فيهــا األطبــاء والتمريــض، 
وضــرورة العمــل علــى توظيــف المزيــد مــن الكــوادر الصحيــة فــي القطــاع الحكومــي مــن جهــة، 

والتركيــز علــى إبتعــاث المزيــد مــن الكــوادر للتخصــص فــي المســتقبل القريــب.

بالقوانيــن  الصحيــة  الكــوادر  امتثــال  ضمــان  علــى  العمــل  ضــرورة  علــى  الهــدف  يؤكــد 
والسياســات والمعاييــر المعتمــدة، بمــا فــي ذلــك االلتــزام بمدونــة الســلوك للعامليــن فــي 
الوظيفــة العموميــة، وتدريــب الكــوادر العاملــة فــي الرقابــة علــى األداء. يتشــارك مــع وزارة 
الصحــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف المؤسســات اأَلكاديميــة والجامعــات الوطنيــة والمعاهــد 
ــة  ــات الصحيــة والطبي ــة، باإِلضافــة ِإلــى وزارة التعليــم العالــي والنقاب ومركــز اأَلبحــاث العلمي
المختلفــة. كذلــك يلعــب القطــاع الخــاص واأَلهلــي دورًا رئيســيًا فــي ِإســتقطاب المــوارد 
ــون خــارج الوطــن، والعمــل علــى  ــن يعمل البشــرية الكفــؤة خاصــة ُأولئــك الفلســطينيين الذي

تخفيــض هجــرة الكفــاءات الصحيــة ِإلــى خــارج فلســطين.

التنميــة  ذلــك  فــي  بمــا  الصحيــة  الحوكمــة  تعزيــز  الخامــس:  الهــدف   5.1.3
المؤسســاتية وتعزيــز القوانيــن والتشــريعات والتنســيق عبــر القطاعــات والتكامــل 
ــة للمواطــن  ــة المالي ــل الصحــي والحماي ــز التموي ــن مقدمــي الخدمــات وتعزي مــا بي

الصحيــة. التكاليــف  مــن 
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التنمية المؤسساتية وتعزيز القوانين والتشريعاتأ- 

يســعى هــذا الهــدف ِإلــى تفعيــل الــدور القيــادي لــوزارة الصحــة مــن خــالل التطويــر المؤسســي 
واإِلدارة  الفعالــة للنظــام الصحــي، بمــا فــي ذلــك تعزيــز التخطيط الصحي وتطبيق السياســات 
العامــة ومأسســة عمليــة المتابعــة والتقييــم للخطــط والسياســات الوطنيــة، وادمــاج القضايــا 
الوطنيــة واالقليميــة والدوليــة ذات البعــد الصحــي مثــل قضايــا النــوع االجتماعــي وقضايــا 
ــة، وتنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات  الصحــة البيئيــة فــي الخطــط واالســتراتيجيات الصحي
التنميــة  أجنــدة  تنفيــذ  فــي  المســاهمة  ســيما  ال  الخصــوص  بهــذا  والدوليــة  االقليميــة 

المســتدامة وتوطيــن اإِلســتراتيجية العربيــة للصحــة والبيئــة.

كذلــك يشــمل الهــدف العمــل علــى تعزيــز البيئــة القانونيــة والتشــريعية فــي القطــاع الصحــي 
بحيــث تتماشــى مــع المســتجدات الصحيــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات، ومــع اإللتزامــات 
الدوليــة وِإعتــراف األمــم المتحــدة بدولــة فلســطين، ممــا يتطلــب تعديــالت هامــة فــي 
اإِلنســان  حقــوق  حــول  الدوليــة  المواثيــق  مــع  لتتماشــى  الصحيــة  والتشــريعات  اأَلنظمــة 
وحقــوق الطفــل والمــرَأة والمعاقيــن وغيرهــا. كذلــك تســتهدف الــوزارة تعزيــز تنظيــم المهــن 
الصحيــة وإقــرار َأنظمــة اإِلعتمــاد والتراخيــص للمؤسســات واأَلفــراد العامليــن فــي المهــن 
الصحيــة المختلفــة وضمــان تطبيقهــا، تطويــر وتطبيــق القوانيــن واألنظمــة الخاصــة بالتأمين 
الصحــي وشــراء الخدمــات الطبيــة، واللجــان الطبيــة العليــا واللوائيــة واللجــان الخاصــة بشــراء 
الخدمــة، وأنظمــة الشــراء وادلــة االجــراءات للتوريــدات، اضافــة الــى تطويــر وتطبيــق القوانيــن 
واألنظمــة التــي تخــص المخــدرات، والتدخيــن، وإدارة النفايــات الطبيــة والخطــرة والصلبــة، 
والتشــريعات الخاصــة باإلشــعاعات، وتعديــل قانــون الصحــة العامــة ونظــام التأميــن الصحــي. 
ــاء قــدرات القطــاع الدوائــي والحوكمــة الرشــيدة لأَلدويــة ودعــم  باإِلضافــة ِإلــى دعــم وبن
تطبيــق السياســات واألنظمــة والتعليمــات الدوائيــة بمــا فيهــا قانــون الصيادلــة لعــام 2016، 
وتعزيــز أداء اإلعــالم الصحــي، وتطويــر ِإدارة نظــم المعلومــات الصحيــة والرصــد الصحــي 

وِإســتكمال حوســبة المراكــز الصحيــة.

يســتهدف النظــام الصحــي الفلســطيني ضمــان توفيــر الخدمــات الصحيــة والعــالج الطبــي 
لجميــع المواطنيــن دون َأن يتســبب ذلــك بتعرضهــم لضائقــة ماليــة بمــا فــي ذلــك الفقــراء 
والعاطليــن عــن العمــل والفئــات المهمشــة والفئــات التــي ال تســتطيع دفــع تكاليــف العــالج 
والخدمــات الصحيــة. وعليــه ســوف تســتهدف العمــل علــى مراجعــة وتطويــر نظــام التأميــن 
الصحــي ليكــون أكثــر شــمولية وإلزامــا لكافــة المواطنيــن بمــا يســاهم فــي تحقيــق التغطيــة 
الصحيــة الشــاملة وحمايــة المواطنيــن مــن الفقــر نتيجــة التكاليــف الصحيــة العاليــة، إضافــة الــى 
العمــل علــى حوســبة نظــام التأميــن الصحــي الحكومــي وتنظيــم العالقــة مــع الشــركاء بهــذا 
الخصــوص، والتوســعة التدريجيــة لنظــام التأميــن الصحــي الحكومــي. كذلــك مــن الضــروري 
إعــادة النظــر فــي ســلة الخدمــات المعتمــدة للخدمــات األساســية والتــي يتــم تغطيتها حســب 
نظــام التأميــن الصحــي المعتمــد بنــاء علــى االحتياجــات الصحيــة المتناميــة والتكلفــة المرتفعــة 
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للخدمــات والخصوصيــة الفلســطينية مــن حيــث الوضــع الصحــي والسياســي واالقتصــادي. 
باإلضافــة إلــى الجهــود المســتمرة لتطويــر نظــام شــراء الخدمــة مــن خــالل مراجعــة وتطويــر 
آليــات ونظــام شــراء الخدمــة الطبيــة نحــو نظــام شــراء اســتراتيجي للخدمــات بمــا يتوافــق 
تحديثهــا،  علــى  والعمــل  التعاقــد  آليــات  تطويــر  الشــاملة،  الصحيــة  التغطيــة  مبــادئ  مــع 
 DRG Diagosis Related( والعمــل علــى تطبيــق نظــام الدفــع بنــاء علــى الرزمــة والتشــخيص

.)Groups

 تعزيــز الشــراكات والتكامــل بيــن مقدمــي الخدمــات وكافــة الشــركاء فــي القطــاع ب- 
الصحــي

يســعى هــذا الهــدف ِإلــى تعزيــز الشــراكة والتعــاون والتنســيق بيــن مختلــف الشــركاء فــي 
القطــاع الصحــي الفلســطيني، بمــا فــي ذلــك التنســيق بيــن مختلــف مقدمــي الخدمــات 
الصحيــة علــى َأســاس التكامــل وســد الثغــرات وبنــاء الشــراكات بيــن القطــاع الخــاص والعــام 
ِإســهامًا فــي تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة وتوطيــن الخدمــات الصحيــة. تركــز مجــاالت 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى ســد الفجــوات فــي الخدمــات الصحيــة، ويتضــح 
ذلــك بشــكل رئيســي فــي مجــاالت تطويــر الرعايــة الصحيــة الثالثيــة والتخصصيــة، وتطويــر 
البنيــة التحتيــة والمعــدات الطبيــة والتكنولوجيــا، وِإســتحداث الخدمــات الطبيــة التــي تواكــب 
ــة المــوارد  ــة، وتنمي ــر الدولي ــادرات والمعايي ــي، وتحســين الجــودة وتطبيــق المب التطــور الطب
البشــرية الصحيــة، يتركــز دور القطــاع الخــاص واأَلهلــي باإِلســتثمار فــي تقديــم الخدمــات غيــر 
المتاحــة َأو غيــر الكافيــة فــي القطــاع الحكومــي، وتعزيــز القــدرة التنافســية بيــن المستشــفيات 

علــى ُأســس الجــودة وتوفيــر الخدمــات النــادرة وجــذب اإِلختصاصييــن والكفــاءات.

كذلــك يؤكــد الهــدف علــى تعزيــز التنســيق مــع الجامعــات والمعهد الوطني للصحــة العامة 
ومراكــز البحــوث الصحيــة ســعيًا لتعزيــز البحــث العلمــي فــي المجــاالت الصحيــة والطبيــة 
المختلفــة وفقــًا لإِلحتياجــات الوطنيــة ودعمــا للتخطيــط الصحــي ووضــع السياســات الصحيــة 
المبنيــة علــى الدالئــل والبراهيــن العلميــة، وفــي نفــس الســياق تعزيــز التعــاون مــع الجامعــات 
التخصصــات  اأَلكاديمــي فــي  التعليــم  رفــع مســتوى  َأجــل  اأَلكاديميــة مــن  والمؤسســات 
الصحيــة والطبيــة واإلداريــة المختلفــة وتوفيــر التدريــب والمنهــج العلمــي المتطــور وبرامــج 
التعليــم المســتمر للطلبــة والعامليــن الصحييــن بحيــث يضمــن رفــد القطــاع الصحــي المحلــي 

بمــوارد بشــرية كفــؤة قــادرة علــى تلبيــة اإِلحتياجــات.

كذلــك يتضمــن تعزيــز التعــاون والتنســيق بيــن الشــركاء فــي القطــاع الصحــي والقطاعــات 
الوطنيــة،  الصحيــة  والسياســات  الخطــط  تطبيــق  أهمهــا  مجــاالت  عــدة  فــي  اأُلخــرى 
وضــع وتطويــر القوانيــن والتشــريعات ومراجعتهــا وضمــان تطبيقهــا، الجاهزيــة لمواجهــة 
الصحيــة  واللوائــح  العالميــة  التدابيــر  وتطبيــق  المختلفــة،  الصحيــة  والمخاطــر  الكــوارث 
الدوليــة المعتمــدة للحــد مــن ِإنتقــال اأَلمــراض المعديــة ومواجهــة ورصــد المخاطــر الصحيــة 
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العالميــة، وتطويــر َأنظمــة الرصــد الصحــي الوطنيــة المختلفــة، وضمــان الشــفافية فــي توفيــر 
المعلومــات الصحيــة وتعزيــز جــودة البيانــات الصحيــة الوطنيــة، وتقويــة َأنظمــة المتابعــة 
والتقييــم وتمكيــن الرقابــة فــي القطــاع الصحــي، وتعزيــز القطــاع الدوائــي بكافــة فئاتــه 
ــر الدوائــي، والجــودة الدوائيــة، والحوكمــة  )التصنيــع الدوائــي المحلــي، واإِلســتيراد والتصدي
الدوائيــة  والرقابــة  الحيويــة،  والمضــادات  اأَلدويــة  ِإســتخدام  وترشــيد  لأَلدويــة،  الرشــيدة 

وغيرهــا(.

)الزراعــة  الشــريكة  والــوزارات  البيئــة  جــودة  مــع ســلطة  بالتنســيق  الــوزارة  تســعى  كذلــك 
ــِإدارة  والحكــم المحلــي وســلطة الميــاه( ِإلــى ضمــان تطبيــق القوانيــن واإِلجــراءات الخاصــة ب
النفايــات الطبيــة والنفايــات الخطــرة والصلبــة وتوســعة برامــج ادارة النفايــات الطبيــة فــي 
كافــة محافظــات الوطــن )خاصــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد(، وتطبيــق التشــريعات الخاصــة 
باإِلشــعاعات، وضمــان تطبيــق ِإجــراءات الربــط بيــن اأَلمــراض ومســبباتها مــن الملوثــات البيئيــة، 
وضمــان ســالمة الغــذاء والمــاء وتوفيــر اإِلحتياجــات التغذويــة لكافــة الفئــات والحــد مــن 

الملوثــات وتنفيــذ اإِلســتراتيجية العربيــة للصحــة والبيئــة.

 تعزيز التمويل الصحي: 	- 

يشــمل هــذا الهــدف تحســين كفــاءة اإِلنفــاق الصحــي بمــا فــي ذلــك ترشــيد اإِلنفــاق وتقليــل 
نظــام  مراجعــة  ِإلــى  ِإضافــة  المتاحــة،  للمــوارد  اأَلمثــل  اإلســتخدام  وضمــان  اإِلزدواجيــة 
اأَلســعار وتطويــر آليــات الشــراء والتعاقــد مــن َأجــل شــراء الخدمــة الصحيــة، وكذلــك تحســين 
آليــات التمويــل الصحــي وضمــان اســتدامتها وكفايتهــا مــن خــالل العمــل علــى تطويــر نظــام 
ــات البرامــج، وتحســين  ــة بالتخطيــط وتطبيــق موازن التَأميــن الصحــي الحالــي، ودمــج الموازن
ِإدارة  المــوارد الماليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة )مــن خــالل المانحيــن والمســاعدات 
الخارجيــة والمحليــة( والتَأكــد مــن َأن الدعــم للقطــاع الصحــي يتماشــى مــع تنفيــذ الخطــط 

اإِلســتراتيجية ويلبــي الحاجــات التنمويــة واإِلنســانية ذات اأَلولويــة.
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

طين
س

ي فل
صحية ف

ت ال
طين الخدما

طنين نحو تو
شاملة لجميع الموا

صحية 
ت 

ضمان توفير خدما
ي األول: 

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

صحية 
ت ال

النتيجة ).11( الخدما
صية 

ص
صية والعالجية والتخ

شخي
الت

ت المتاحة، 
ضمن اإلمكانا

متوفرة 
ص وعالج 

شخي
ت ت

بما فيها خدما
ى كوفيد.

ض
مر

ي 
شغال ف

سبة اال
ن

ت الحكومية
شفيا

ست
الم

 %
 103.4

 %
 100

 %
 98

 %
 98

ي 
شغال ف

سبة اال
ن

س 
ت القد

شفيا
ست

م
شرقية5

ال

 %
 93.8

 %
 94

 %
 94

 %
 94

سرة لكل 
معدل عدد األ

سكان
10,000 من ال

12.9
13.1

13.4
13.6

سعة وقدرة المراكز 
عدد و

الج 
ص وع

شخي
صة لت

ص
المخ

كوفيد 

 -  -  - 

صحية الجديدة 
ت ال

الخدما
ي يتم توفيرها

الت
ى 

شغيل المرحلة االول
ت

شافيز 
ى 

شف
ست

من م
ت 

طوير الخدما
للعيون، ت

ساندة 
طبية الم

ال
صية 

شخي
ت الت

والخدما
والعالجية كما هو مذكور 

ت.
باالنجازا

ى 
شف

ست
شغيل المرحلة الثانية من م

ت
شافيز للعيون،

ب 
طرة وجراحة القل

س
ت ق

طوير خدما
ت

ي.
طاع الحكوم

ي الق
ف

ت العالجية 
ستمرار توفير الخدما

ا
صة 

ص
ى كوفيد )فتح 3 مراكز متخ

ض
لمر

ضفة الغربية(
ي ال

ف

ت جراحة 
طوير خدما

ت
طاع 

ي الق
ب ف

صا
األع

ص 
ي والخا

الحكوم
ي، 

واألهل

توفير خدمة زراعة نخاع 
طاع 

ي الق
ظم ف

الع
ي.

ي المحل
صح

ال

طوير 
ي ت

ستمرار ف
اال

ي 
طان ف

سر
ت ال

خدما
ي.

صح
طاع ال

الق

ي 
ب العام ف

ط
ت ال

عدد زيارا
صحية األولية 

مراكز الرعاية ال
ضفة غربية(

( 2.149.468
ضفة غربية(

2.2 مليون )
ضفة غربية(

2.25 مليون )
ضفة غربية(

2.3 مليون )

ستقبال
ت غير الحكومية م

شفيا
ست

ي الم
شغال ف

سبة اال
شر ن

ب مؤ
سا

ى احت
5  العمل عل
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

طين
س

ي فل
صحية ف

ت ال
طين الخدما

طنين نحو تو
شاملة لجميع الموا

صحية 
ت 

ضمان توفير خدما
ي األول: 

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ي 
ت مراجع

معدل عدد زيارا
ي/ 

ب العام اليوم
طبي

ال
ب6 

طبي

37.7
ى المعدل

ظ عل
الحفا

ى المعدل
ظ عل

الحفا
ى المعدل

ظ عل
الحفا

سكان لكل 
معدل عدد ال

صحية َأولية.7
مركز رعاية 

6,255
ى المعدل

ظ عل
الحفا

ى المعدل
ظ عل

الحفا
ى المعدل

ظ عل
الحفا

سية 
سا

النتيجة )2.1( األدوية األ
طاعيم 

طبية والم
ت ال

ستهلكا
والم

سرة واألجهزة 
ظيم األ

سائل تن
وو

ضمن 
طبية الحديثة متوفرة 

ال
ت المتاحة.

االمكانيا

ي 
معدل توفر األدوية ف

ت المركزية لوزارة 
ستودعا

الم
صحة 

ال

ت المالية 
صا

ص
زيادة المخ

ظيم 
سلع تن

ت و
لتوريد خدما

سرة 
األ

 %
 97.0

ى المعدل
ظ عل

الحفا
ى المعدل

ظ عل
الحفا

ى المعدل
ظ عل

الحفا

ت المالية 
صا

ص
زيادة المخ

سلع 
ت و

لتوريد خدما
ى 

سرة إل
ظيم األ

تن
500,000 دوالر إن أمكن.

ي 
النتيجة )3.1( البنية التحتية ف

صحية متوائمة مع 
ق ال

كافة المراف
صديقة للبيئة 

ت العالمية و
صفا

الموا
صحية المتنامية.

ت ال
ي االحتياجا

وتلب

طوير 
شاريع ت

سبة تنفيذ م
ن

ي 
سعة البنية التحتية ف

وتو
صحية الحكومية 

ق ال
المراف

ضوعة.
ط المو

ط
ب الخ

س
ح

 %
 80

 %
 85

 %
 85

 %
 90

ضر 
ى مفهوم البناء األخ

تبن
صحية 

ت ال
شآ

ي المن
ف

سبة التنفيذ(
المختلفة )ن

 -  -  -  - 
ي

ضع الحال
عمل تقييم للو

 %
سبة 10 

سن بن
تح

 %
سبة 20 

سن بن
تح

ْسرة 
صحة األ

النتيجة )4.1( منهج 
ي 

ق ف
طب

صحة العائلة( معتمد وم
(

ت
ظا

كافة المحاف

ق 
طب

ي ت
ت الت

ظا
عدد المحاف

سرة.
صحة األ

منهج 
5

7
9

12

ت والمراكز المختلفة
ظا

بء العمل بين المحاف
ف ع

ى تقليل اختال
6   مع االخذ بعين االعتبار العمل عل

صحية األولية
ى مراكز الرعاية ال

ستو
ى رفع م

7   مع االخذ بعين االعتبار العمل عل
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

طين
س

ي فل
صحية ف

ت ال
طين الخدما

طنين نحو تو
شاملة لجميع الموا

صحية 
ت 

ضمان توفير خدما
ي األول: 

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ت 
سبة تحويال

النتيجة )5.1( ارتفاع ن
طنية 

ي الو
شاف

ى الم
شراء الخدمة ال

 . %
ى 90 

والمحلية ال

ى 
ت ال

سبة التحويال
ن

طنية المحلية 
ي الو

شاف
الم

شراء 
ت 

ي تحويال
من اجمال
الخدمة.

 %
 89.3

 %
 90

 %
 92

 %
 93

ت وبرامج 
النتيجة )6.1( خدما

سية متوفرة 
صحة االنجابية والجن

ال
ي كافة المراحل العمرية، 

ساء ف
للن

ستمر 
سن الم

ي التح
ساهم ف

بما ي
طفل 

صحة األم وال
ت 

شرا
لمؤ

شمل 
صحة االنجابية، وت

ت ال
شرا

ومؤ
طية العالية 

ى التغ
ظ عل

الحفا
ت رعاية الحمل والوالدة 

لخدما
وما بعد الوالدة وتلبية الحاجة 
ظيم 

سائل تن
غير الملباة من و

ت جديدة 
سة خدما

س
سرة ومأ

األ
سيما خدمة رعاية ما قبل الحمل 

ال
سن 

شابة، رعاية 
شورة لألزواج ال

والم
شورة 

صحة والم
ت ال

األمان، خدما
ساء أثناء وبعد الحمل 

سية للن
النف

ض.
والوالدة واالجها

طية رعاية الحوامل 
سبة تغ

ن
صحة.  

ي مراكز وزارة ال
ف

 %
 46

 %
 48

 %
 50

 %
 50

ي 
طن

ق بروتوكول و
طبي

ت
ت ما قبل الحمل 

لخدما
سبة التنفيذ(.

)ن

اعداد واعتماد بروتوكول 
ت ما قبل 

ي لخدما
طن

و
الحمل

ي الرعاية 
ت ف

ي الخدما
ب مقدم

تدري
ي 

طن
ى البروتوكول الو

االولية عل
ت ما قبل الحمل البروتوكول 

لخدما
شكل كامل

ق ب
طب

م

شكل 
ق ب

طب
البروتوكول م

كامل
شكل 

ق ب
طب

البروتوكول م
كامل

ساء 
سبة فقر الدم عند الن

ن
ي المراكز 

الحوامل ف
الحكومية

 %
 26.7

 %
 26

 %
 25

 %
 24

ف 
شر

ي ي
ت الت

سبة الوالدا
ن

ي مؤهل 
صح

عليها عامل 
 %

 100
 %

 100
 %

 100
 %

 100

صرية 
ت القي

سبة  الوالدا
ن

ي الحكومية8
شاف

ي الم
ف

 %
 25.8

 %
 25

 %
 23

 %
 23

ي 
ت الجدد ف

عدد المنتفعا
سرة )حكومة 

ظيم األ
مراكز تن

ث(
ووكالة الغو

ي
26,445 حكوم

ث
2,400 وكالة الغو

 %
سبة 3 

سنوية بن
زيادة 

 %
سبة 3 

سنوية بن
زيادة 

 %
سبة 3 

سنوية بن
زيادة 

ص
صو

ي بهذا الخ
طن

شر الو
8   مع األخذ بعين االعتبار للمؤ
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

طين
س

ي فل
صحية ف

ت ال
طين الخدما

طنين نحو تو
شاملة لجميع الموا

صحية 
ت 

ضمان توفير خدما
ي األول: 

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

صحية 
ت الرعاية ال

النتيجة)7.1( خدما
ف 

ضحايا العن
ساء 

سية للن
والنف

ي 
ى النوع االجتماع

ي عل
المبن

ظام 
ب ن

س
متوفرة بجودة عالية ح

ت 
ساء المعنفا

ي للن
طن

التحويل الو
ي.

صح
طاع ال

ي الق
ف

ضحايا  
ساء 

ت الن
عدد حاال

ى النوع 
ي عل

ف المبن
العن

ي تلقين 
ي اللوات

االجتماع
ظام 

ب ن
س

ت ح
الخدما

ق وزارة 
ي مراف

التحويل ف
صدها.

صحة وتم ر
ال

1982
9

2000
2100

2200

شاد 
ت االر

عدد عيادا
صحة 

ي التابعة لوزارة ال
سر

اال
ت ومراكز 

شفيا
ست

ي الم
ف

الرعاية األولية.

28
ت 

ستكمال تجهيز العيادا
طوير و ا

ت
المذكورة )28(

31

ت جديدة(
)3 عيادا

40

ت جديدة(
)9 عيادا

طفل 
صحة ال

النتيجة )8.1( برامج 
شكل 

صحة المجتمعية تقدم ب
وال

ي 
صة الت

س، وخا
س

فعال ومؤ
ت األكثر احتياجا 

ف الفئا
ستهد

ت
ي 

سن، وذو
)المراهقين، كبار ال

طفولة المبكرة(. 
االعاقة، ورعاية ال

طفال الذين تلقوا 
عدد األ

صحية 
ت الرعاية ال

خدما
ي مراكز 

ب ف
طبي

من قبل ال
الرعاية األولية الحكومية.

65.320
66,000

67,000
69,000

ف
ضحايا العن

ساء 
صد الن

ستمرار وفاعلية عملية ر
ى ا

9  التأكيد عل
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

طين
س

ي فل
صحية ف

ت ال
طين الخدما

طنين نحو تو
شاملة لجميع الموا

صحية 
ت 

ضمان توفير خدما
ي األول: 

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ضمن 
ت فاعلة 

شاء وحدا
ان

ف 
ستهد

هيكلية الوزارة ت
ي 

صحة المراهقة، ذو
سن.

االعاقة، كبار ال

 -  -  -  - 
ضمن الهيكلية المحدثة

ت 
اقرار الوحدا

ي 
ت فاعلة وتؤد

الوحدا
مهامها.

ي 
ت فاعلة وتؤد

الوحدا
مهامها

ت 
سلة الخدما

ث 
تحدي

صحية وتأخذ بعين االعتبار 
ال

ت المذكورة
الفئا

 -  -  -  - 
ى 

سودة األولية جاهزة ومرفوعة ال
الم

س الوزراء
مجل

ت محدثة 
سلة الخدما
ومعتمدة.

ت محدثة 
سلة الخدما

ومعتمدة

ت 
سة برامج وخدما

س
مأ

طفولة 
رعاية وتنمية ال

شمل ادخال 
المبكرة ، وت

طفال 
ت جديدة لأل

صا
فحو

طبية، 
وتوفير األجهزة ال

صحية. 
طواقم ال

ب ال
وتدري

سبة التنفيذ(
)ن

 -  -  -  - 
 %

 35
 %

 50
 %

 80

ف 
ش

ت الك
ق بروتوكوال

طبي
ت

ت وتأخر 
المبكر عن االعاقا

طفال
النمو عند اال

سودة األولية من 
الم

ت جاهزة
البروتوكوال

طالقها  
ت وا

اعتماد البروتوكوال
ب عليها

والتدري
ت 

ق البروتوكوال
طبي

ت
ب عليها

والتدري
صحية 

ت ال
تعزيز الخدما

طفال الذين 
سية لأل

والنف
ت 

طرابا
ض

يعانون من اال
النمائية بما فيها التوحد.

سع 
النتيجة )9.1( برنامج مو

ض 
ظر وأمرا

ض الن
ف عن أمرا

ش
للك

س منفذ 
طلبة المدار

ى 
سنان لد

اال
بفاعلية

ت 
صا

طية فحو
سبة تغ

ن
طلبة 

سية ل
صحة المدر

ال
ف األول

ص
ال

 %
 98.1

ى المعدل
ظ عل

الحفا
ى المعدل

ظ عل
الحفا

ى المعدل
ظ عل

الحفا
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

طين
س

ي فل
صحية ف

ت ال
طين الخدما

طنين نحو تو
شاملة لجميع الموا

صحية 
ت 

ضمان توفير خدما
ي األول: 

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

صحة البيئة 
النتيجة )10.1( برامج 

ت 
منفذة بفاعلية بما فيها خدما

ش 
طبية، ور

ت ال
معالجة النفايا

ب، 
شر

ت وتنقية مياه ال
المبيدا

ض 
ط األمرا

سالمة المهنية ورب
وال

سبباتها
بم

ي 
ث الميكروب

سبة التلو
ن

ب.
شر

ت مياه ال
شبكا

ل
 %

 10.3
 %

 10
 %

 9.5
 %

 9

طبية 
ت ال

سبة النفايا
ن

ت 
المعالجة من كمية النفايا

ي 
طبية الكلية المتولدة ف

ال
المراكز.

 %
 32

 %
 35

 %
 42

 %
 50

ط بين 
ظام للرب

وجود ن
ب له

سب
ض والم

المر
 -  -  -  - 

ظام
ى ايجاد الن

العمل عل
ظام

ى ايجاد الن
العمل عل

سبة 
ظام بن

ق الن
طبي

ت
 %

 30

صحة 
ستراتيجية العربية لل

اال
والبيئة منفذة

 -  -  -  - 
 %

 50
 %

 60
 %

 80

النتيجة )11.1( برامج األغذية 
صة وبرامج التغذية 

المدعمة والخا
طبيعية منفذة 

ضاعة ال
شجيع الر

وت
ي 

ت ذو
ف الفئا

ستهد
بفاعلية وت

االحتياج.

ص الوزن بين 
شار نق

سبة ِإنت
ن

سنة 
طفال األقل من 

األ
واحدة 

 %
 0.5

 %
 0.4

 %
 0.4

 %
 0.3

شار الهزال بين 
سبة ِإنت

ن
سنة 

ى عمر 
طفال حت

األ
واحدة

 %
 0.4

 %
 0.4

 %
 0.3

 %
 0.3

ت وبرامج 
النتيجة رقم )12.1( خدما

سنان منفذة 
صحة الفم واأل

ت الوقائية 
شمل الخدما

بفاعلية وت
ت 

ى الفئا
والعالجية مع التركيز عل

ي االعاقة 
األكثر احتياجا من ذو

ي 
سكر

ى ال
ض

ساء الحوامل ومر
والن

طفال.
ض األ

وريا

ي مراكز 
عدد المعالجين ف

سنان 
صحة الفم واأل

الحكومية

53.692
54,000

55,000
56,000

ى 
ض

صة لمر
تنفيذ برامج خا

طفال 
ض األ

ي وريا
سكر

ال
سبة 

ي االعاقة )ن
وذو

ستفيدين(. 
التنفيذ وعدد الم

ي 
سكر

ى ال
ض

مر
ستفيدين: 1186

الم

ي 
ستفيدين من ذو

الم
ت 

صة )تح
ت الخا

االحتياجا
التخدير(: 183

 %
سبة 5 

ستفيدين بن
زيادة الم

سبة 
ستفيدين بن

زيادة الم
 %

 5
سبة 

ستفيدين بن
زيادة الم

 %
 10
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

طين
س

ي فل
صحية ف

ت ال
طين الخدما

طنين نحو تو
شاملة لجميع الموا

صحية 
ت 

ضمان توفير خدما
ي األول: 

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

صحة 
ت ال

النتيجة رقم )13.1( خدما
سية المجتمعية مقدمة بفاعلية 

النف
ي االحتياج 

ت ذو
ف الفئا

ستهد
وت

طفال.
ساء واال

صة الن
خا

ت الجديدة 
معدل الحاال

صحة 
ي مراكز ال

سجلة ف
الم

سية والمجتمعية 
النف

ضفة الغربية )لكل 
ي ال

ف
)100,000

118.1
119

120
120

النتيجة )14.1( البنية التحتية 
ئ 

طوار
ف وال

سعا
ت اإل

لخدما
ت أكثر فاعلية من 

ومواجهة األزما
ت محدثة وبنية 

خالل بروتوكوال
ف 

سعا
ت اال

سيارا
طورة )

تحتية مت
شاء 

ت وان
شفيا

ست
ي الم

سام ف
واالق

صحية(، 
ت ال

مركز لمواجهة األزما
صة ومدربة.

ص
وكوادر متخ

ى المعالجين 
ض

عدد المر
ي 

ئ ف
طوار

سام ال
ي أق

ف
ت الحكومية 

شفيا
ست

الم

2.436.100
2.45 مليون

2.5 مليون
2.5 مليون

ي 
ت الت

عدد التدريبا
ف

سعا
طواقم اال

ف 
ستهد

ت
 -  -  -  - 

ت
5 تدريبا

ت
5 تدريبا

ت
5 تدريبا

ي إلدارة 
طن

المركز الو
صحية يعمل 

ت ال
األزما

سيقية 
بفاعلية )كجهة تن

صحية 
ئ ال

طوار
ت ال

ي حاال
ف

طنية(.
الو

ظمة 
شاء المركز بدعم من من

ي ان
جار

صحة العالمية 
ال

المركز يعمل بفاعليه 
صحة 

ظمة ال
ودعم من من

العالمية

المركز يعمل بفاعلية
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

ي
ي المجتمع

صح
ي ال

صحية الوقائية والوع
سارية والرعاية ال

سارية وغير ال
ض ال

ي: تعزيز برامج ِإدارة األمرا
ي الثان

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ظمة 
النتيجة )1.2(  برنامج من

ض المزمنة 
صحة العالمية لألمرا

ال
شكل 

ق ب
طب

)PEN approach( م
ت 

فعال من خالل بروتوكوال
طنية معتمدة.

و

ق 
طب

ي ت
ت الت

سبة العيادا
ن

صحية 
ي الرعاية ال

البرنامج ف
األولية

ي اعداد 
جار

طنية
ت الو

البروتوكوال
ت وبدء 

اعتماد البروتوكوال
طبيقها

ت
%  من 

ي 50 
ق ف

طبي
ت

ت
العيادا

%  من 
ي 85 

ق ف
طبي

ت
ت

العيادا

ت )الفئة العمرية 
سبة الوفيا

ن
سببتها 

ي 
سنة( الت

 60 - 30
ب الوعائية من 

ض القل
أمرا

ت.
مجموع الوفيا

 %
 5.3

 %
 5.2

 %
 5.1

 %
 5

ت )الفئة العمرية 
سبة الوفيا

ن
سببتها 

ي 
سنة( الت

 60 - 30
طان من مجموع 

سر
ض ال

أمرا
ت.

الوفيا

 %
 5

 %
 4.8

 %
 4.8

 %
 4.7

ص 
شخي

ت الت
النتيجة )22.( خدما

طان متوفرة 
سر

ض ال
المبكر ألمرا

ك 
ي ذل

طنين، بما ف
لكافة الموا

طان 
سر

ي عن 
ص

تعزيز برامج التق
ق الرحم 

طان عن
سر

ي و
الثد

طان القولون
سر

و

ت 
صابا

ث اإل
معدل حدو

طان لكل 
سر

ض ال
الجديدة بمر

سكان.
100,000 من ال

)2018( 117.7
ى المعدل

ظ عل
الحفا

ى المعدل
ظ عل

الحفا
ى المعدل

ظ عل
الحفا

صوير 
ص الت

ت فح
عدد حاال

ي مراكز 
ي ف

ي للثد
شعاع

ال
صحية األولية10

الرعاية ال

10.339
11,000

12,000
13,000

ي
ي للثد

شعاع
ص ال

ف المبكر والفح
ش

شجيعية للك
ت التوعوية والت

ى زيادة الحمال
ى العمل عل

10   مع التأكيد عل
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

ي
ي المجتمع

صح
ي ال

صحية الوقائية والوع
سارية والرعاية ال

سارية وغير ال
ض ال

ي: تعزيز برامج ِإدارة األمرا
ي الثان

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ظمة 
ت من

صيا
النتيجة )3.2( تو

ص الحد من 
صحة العالمية فيما يخ

ال
طبقة 

ض المزمنة م
صابة باألمرا

اال
ك 

ستهال
شمل التقليل من معدل ا

وت
ص التام 

طعام، التخل
المجتمع لملح ال

ك الدهون المهدرجة 
ستهال

من ا
شبعة، 

ك الدهون الم
ستهال

وتقليل ا
سكر.

ك ال
ستهال

والتقليل من معدل ا

ي خبز 
ى الملح ف

سبة محتو
ن

طعام )لكل 100 غم من الخبز(.
ال

0.9 غم
0.8 غم

0.7 غم
0.6 غم

طورة 
ت عوامل الخ

شرا
نتائج مؤ

ض المزمنة 
سببة لألمرا

الم
 )Step - w

ise surviellance(
المتوقع انجازه عام 2020

ق 
ساب

سح ال
ضها عن الم

انخفا
)عام 2010(

 -  -  - 
 -  -  -  - 

صحية 
النتيجة )4.2( برامج التوعية ال

ي 
ي منفذة ف

صح
ك ال

سلو
وال

ط الحياة 
ت هامة: انما

عدة مجاال
ث 

ص حواد
ث وباألخ

ي، والحواد
صح

ال
ب والمراهقين 

شبا
صحة ال

ق، و
طر

ال
ت 

ف وآفة المخدرا
ى العن

بالتركيز عل
سية، والوقاية 

صحة الجن
والتدخين وال

ض المزمنة، الوقاية من 
من االمرا

ض المعدية )كوفيد - 19(، 
االمرا

شابة، 
الزواج ال

صحة االنجابية ل
ال

طر 
صحية االمنة، ومخا

والبيئة ال
ى والعاملين.

ض
ى المر

شعة لد
اال

ي 
صح

ف ال
ت التثقي

طا
شا

عدد ن
سنويا 

المنفذة 
ط

شا
36.496 ن

ى المعدل11
ظ عل

الحفا
ى المعدل

ظ عل
الحفا

ى المعدل
ظ عل

الحفا

ي
صح

ف ال
صحية للتثقي

ت ال
11   اخذين بعين االعتبار األولويا
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

ي
ي المجتمع

صح
ي ال

صحية الوقائية والوع
سارية والرعاية ال

سارية وغير ال
ض ال

ي: تعزيز برامج ِإدارة األمرا
ي الثان

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

النتيجة )5.2( اللوائح التنفيذية 
لقانون منع التدخين معتمدة 

طبقة
وم

سبة التنفيذ 
ن

سودة جاهزة وتم 
الم

س الوزراء
ى مجل

رفعها ال
ش 

سودة قيد النقا
الم

س الوزراء
ي مجل

والتعديل ف
س 

اعتماد اللوائح من مجل
الوزراء

اعتماد اللوائح من 
س الوزراء  والعمل 

مجل
طبيقها.

ى ت
عل

ض 
ى األمرا

طرة عل
سي

النتيجة )6.2( ال
ض الحيوانية 

المعدية واألمرا
طة 

س
شتركة والمنقولة بوا

والم
شئة 

ض النا
المياه او الغذاء واألمرا

شكل فعال، 
واألوبئة العالمية يتم ب

الل البرامج الوقائية والعالجية 
من خ

ت 
طعوما

المختلفة بما فيها برنامج ال
ستجابة 

ت اال
سا

سيا
ي، و

طن
الو

الفاعلة لوباء كوفيد.

ض 
ت الجديدة بأمرا

صابا
عدد اإل

ي )باء( لكل 
ب الكبد الوبائ

التها
 cases &( سكان

100,000 من ال
.)carriers

13.7
ى المعدل

ظ عل
الحفا

ى المعدل
ظ عل

الحفا
ى المعدل

ظ عل
الحفا

سل لكل 
شار داء ال

معدل إنت
سكان.

100,000 من ال
0.4

ى المعدل
ظ عل

الحفا
ى المعدل

ظ عل
الحفا

ى المعدل
ظ عل

الحفا

صابة بالمالريا لكل 
ت اإل

عدد حاال
سكان.

سمة من ال
1000 ن

0.0
ى المعدل

ظ عل
الحفا

ى المعدل
ظ عل

الحفا
ى المعدل

ظ عل
الحفا

ت 
طعوما

طية ال
سبة تغ

ن
ي 

طن
ب البرنامج الو

س
طفال ح

أل
ل

طعيم
المعتمد للت

 %
 100

ى المعدل
ظ عل

الحفا
ى المعدل

ظ عل
الحفا

ى المعدل
ظ عل

الحفا

ت 
سا

سيا
النتيجة )7.2( ال

ت الالزمة لمواجهة جائحة 
واإلجراءا

ى 
ش

ستمرة بفاعلية وتتما
كوفيد م

صحة 
ظمة ال

ت من
صيا

مع تو
ضع 

ت الو
ستجدا

العالمية وم
ي

الوبائ

س 
ت بفيرو

صابا
عدد اال

كوفيد - 19
 -  - 

صابة 
ت الناتجة عن اال

الوفيا
س كوفيد - 19

بفيرو
 -  - 
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ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

ي
ي المجتمع

صح
ي ال

صحية الوقائية والوع
سارية والرعاية ال

سارية وغير ال
ض ال

ي: تعزيز برامج ِإدارة األمرا
ي الثان

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

الج 
ي لع

طن
النتيجة )8.2( المركز الو

اإلدمان وِإعادة التْأهيل ومراكز 
عالج الهيروين بالبدائل تعمل 

ت المجانية 
بفاعلية وتقدم الخدما

لعالج االدمان.

ي المركز 
اعداد المعالجين ف

ي لعالج االدمان واعادة 
طن

الو
التأهيل

301
340

350
370
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
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صحية.
ي تقديم الخدمة ال

ي كافة نواح
ظم الجودة ف

سة ن
س

ث: مَأ
ي الثال

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

طنية 
النتيجة )1.3( المعايير الو

ي مراكز 
طبقة ف

صحية م
للجودة ال

صحية األولية.
الرعاية ال

ق 
طب

ي ت
ت الت

عدد المديريا
المراحل االربعة )المعايير 

الكاملة(

ق 
طب

مديرية واحدة ت
المراحل االربعة

ق 
طب

14 مديرية ت
ى

المرحلة االول

ق المراحل 
طب

ت ت
8 مديريا

األربعة
ق المراحل 

طب
14 مديرية ت

األربعة
ض 

14 مديرية وبع
ت الفرعية

العيادا

النتيجة )2.3( معايير مبادرة 
ي 

طبقة ف
ض م

سالمة المري
ت الحكومية 

شفيا
ست

كافة الم
شاركة )140 معيارًا(.

والم

شاركة
ت الم

شفيا
ست

عدد الم
ى للمرحلة 

شف
ست

12 م
ى، 1 المرحلة 

االول
الثانية،

4 المرحلة الثانية
8 المرحلة الثانية

12 المرحلة الثانية

ت 
النتيجة )3.3( زيادة عدد المختبرا

ق معايير اآليزو 
طب

ي ت
الحكومية الت

ى 15 مختبرًا.
ِإل

ب 
ى اللق

صلة عل
ت الحا

المختبرا
خالل العام

2
3

3
4

ي 
النتيجة (4.3( معايير الجودة ف

سنية معتمدة 
صحة ال

ت ال
عيادا

طبقة.
وم

سبة التنفيذ
ن

 -  -  - 
المعايير معتمدة مع نهاية 

العام
ق

طبي
ب كوادر وبدء الت

تدري
 %

ق 50 
طبي

ت

ت 
ت وِإجراءا

سا
سيا

النتيجة )5.3( 
طبقة 

ى م
ط العدو

ضب
مكافحة و

صحية المختلفة، 
ق ال

ي المراف
ف

ت 
ضادا

بما فيها برنامج مقاومة م
ى 

ت ومكافحة عدو
الميكروبا

كوفيد

ت
سا

سيا
ق ال

طبي
سبة ت

ن
 %

 60
 %

 80
 %

 90
 %

 90
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

صحية.
ي تقديم الخدمة ال

ي كافة نواح
ظم الجودة ف

سة ن
س

ث: مَأ
ي الثال

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ت 
شفيا

ست
النتيجة  )6.3(مبادرة م

طبقة بفاعلية من 
طفل م

صديقة ال
ستمر.

خالل متابعة وتقييم م

ي يتم 
ت الت

شفيا
ست

سبة الم
ن

اعادة تقييمها. 
 %

 50
 %

 60
 %

 80
 %

 90

ت 
النتيجة )7.3( مبادرة عيادا

طبقة 
طفل معتمدة وم

صديقة ال
ت الرعاية األولية

ي عيادا
ف

ق 
طب

ي ت
ت الت

سبة العيادا
ن

المبادرة
 -  - 

 %
 5

 %
 10

 %
 15

ستقل 
ي م

طن
سم و

النتيجة )8.3( ج
ي يعمل بكفاءة مع 

صح
لإلعتماد ال

العام 2022.

سبة التنفيذ
ن

 -  -  - 
سم

شاء الج
صدار قرار بان

ا
طوير معايير

ب كوادر وت
تدري

بدء عملية االعتماد.
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

شرية كافية وكفؤة ومؤهلة.
ي الرابع: توفير موارد ب

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

شــرية 
الب

الكــوادر 
 )1.4(

النتيجــة 
تتالئــم 

ب 
ســ

بن
متوفــرة 

صحيــة 
ال

والنمــو 
صحيــة 

ت ال
مــع االحتياجــا

ي.
ســكان

ال

طباء لكل 
معدل عدد اال

سمة 
10,000 ن

22.6
23

23.4
24

سنان 
طباء اال

معدل عدد أ
سمة

لكل 10,000 ن
7.6

7.8
7.9

8.0

صيادلة لكل 
معدل عدد ال

سمة
10,000 ن

11.3
11.5

11.7
11.9

ض لكل 
معدل عدد التمري

سمة
10,000 ن

26.9
27.4

28
29

ت لكل 
معدل عدد القابال

سمة 
10,000 ن

2.7
2.8

2.9
3.0

ي 
ت الجديدة ف

عدد التعيينا
سنويا 

صحة 
وزارة ال

 -  -  - 
400

400
450

طويــر 
الت

برنامــج 
 )2.4(

النتيجــة 
ق 

طبــ
م

ســتمر 
الم

ي 
المهنــ

صحية 
ت ال

سا
س

عدد المؤ
طوير 

ق برامج الت
طب

ي ت
الت

ستمر
ي الم

المهن

 -  -  -  - 
ي المرحلة 

ق ف
طبي

ت
التجريبية

ي 
شاف

ي م
ق ف

طبي
ت

ي 
ق ف

طبي
س، وبدء الت

القد
الوزارة 

ي 
ق ف

طبي
ستمرار الت

ا
 . %

سبة 50 
الوزارة بن
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

شرية كافية وكفؤة ومؤهلة.
ي الرابع: توفير موارد ب

ستراتيج
ف اال

الهد

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ي 
صحــ

النتيجــة )3.4( برامــج التعليــم ال
ســتمرة بمــا فيهــا برنامــج 

المختلفــة م
ب 

وبرامــج التدريــ
طبــاء 

االقامــة لأل
ي 

الوجاهــ
ب 

والتدريــ
ي 

االلكترونــ
ســتمرة 

م

عدد البرامج التدريبية 
طبقة 

الم
ي

35 برنامج الكترون
ي+ 6 

37 برنامج الكترون
برامج وجاهية مفعلة.

ي+ 7 
39 برنامج الكترون

برامج وجاهية مفعلة.
ي+ 7 

40 برنامج الكترون
برامج وجاهية مفعلة.

ستمرار برامج االقامة 
ا

ي 
شاف

ي الم
سعتها ف

وتو
شريكة )بما فيها 

الحكومية وال
سرة( 

ب األ
ط

ئ و
طوار

ب ال
ط

ي 
برامج االقامة ف

 %
سبة 100 

منفذة بن
 %

 100
 %

 100
 %

 100

طنيــة 
ســتراتيجية الو

النتيجــة )44.( اال
شــرية 

وتنميــة المــوارد الب
ط 

طيــ
لتخ

صحيــة معتمــدة.
ال

سبة التنفيذ
ن

ي 
سة االحتياج ف

درا
ق 

سو
ال

ى اعداد 
بدء العمل عل
ستراتيجية

اال
سودة األولية جاهزة

الم
ستراتيجية جاهزة 

اال
ومعتمدة

ت 
ســا

س
المؤ

 5.4(
 (

النتيجــة 
طــاع 

ي الق
الحكوميــة والعامليــن فــ

ي ملتزمــون بمدونــة 
ي الحكومــ

صحــ
ال

صــول.
ب األ

ســ
ي ح

ظيفــ
ك الو

ســلو
ال

ت للعاملين حول 
عدد التدريبا

ك 
سلو

مفاهيم مدونة ال
ي

ظيف
الو

 -  -  -  -  - 
5

10
15

زيادة كادر الرقابة الداخلية 
ت 

بالوزارة وتزويده بالمهارا
ت الالزمة  

واالمكانيا

27 كادر 
35 كادر

ت تدريبية جماعية 
7 دورا

وفردية

40 كادر

ت تدريبية جماعية 
10 دورا
وفردية

عدد الكادر 45

ت تدريبية
10 دورا
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

ت 
ي الخدما

ت والتكامل ما بين مقدم
طاعا

ق عبر الق
سي

ت والتن
شريعا

ساتية وتعزيز القوانين والت
س

ك التنمية المؤ
ي ذل

صحية بما ف
س: تعزيز الحوكمة ال

ي الخام
ستراتيج

ف اال
الهد

ي.
صح

وتعزيز التمويل ال

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ي فاعلة 
صح

صد 
ظمة ر

النتيجة (1.5( َأن
ض المزمنة، 

ت: األمرا
ي عدة مجاال

ف
ض 

ت، واألمرا
طان، واإلعاقا

سر
وال

ث 
ي، وحواد

صد التغذو
الوبائية، والر

ت 
طفل، ووفيا

صحة األم وال
ق، و

طر
ال

صوير 
طرة، وت

ت الخ
ت والحاال

األمها
ف.

ي، والعن
الثد

ي 
صح

صد ال
ظمة الر

أن
المختلفة تعمل بفاعلية 

صد جائحة 
بما فيها ر

كوفيد

 %
 90

 %
 90

 %
 95

 %
 95

ي 
طن

سجل الو
شاء ال

ان
سبة 

ض المزمنة )ن
لألمرا

التنفيذ(

 -  -  -  - 
 %

 15
 %

 30
 %

 40

صحة 
ت ال

طبيقا
النتيجة )2.5( ت

ط 
ط

ب الخ
س

اإللكترونية فعالة ح
ت المعتمدة  بما فيها 

ستراتيجيا
واال

صحية 
ت ال

ظم المعلوما
سبة ن

حو
ب عن بعد والتعليم 

طب
المختلفة والت

ي.
اإللكترون

طنية 
ستراتيجية الو

اال
ط 

ط
صحة اإللكترونية وخ

لل
العمل التنفيذية جاهزة 

وقيد التنفيذ

ى 
ي العمل عل

جار
سودة األولية 

اعداد الم
طنية 

ستراتيجية الو
لال

صحة االلكترونية  
لل

طنية 
ستراتيجية الو

اال
طة 

صحة االلكترونية وخ
لل

العمل التنفيذية  معتمدة

ب 
س

ت منفذة ح
طبيقا

الت
ضوعة

ط المو
ط

الخ
ب 

س
ت منفذة ح

طبيقا
الت

ضوعة
ط المو

ط
الخ

ت 
ت/ المديريا

عدد العيادا
سبة التنفيذ(

سبة. )ن
المحو

صحة 
سبة برامج 

حو
 %

طفل: 80 
ال

صحة 
سبة برامج 

حو
 %

طفل: 90 
ال

صحة 
ف 

سبة مل
حو

 %
سرة: 30 

األ

طفل: 
صحة ال

سبة برامج 
حو

 %
 100

سرة: 
صحة األ

ف 
سبة مل

حو
 %

 60

صحة 
سبة برامج 

حو
 %

طفل: 100 
ال

صحة 
ف 

سبة مل
حو

 %
سرة: 80 

األ
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

ت 
ي الخدما

ت والتكامل ما بين مقدم
طاعا

ق عبر الق
سي

ت والتن
شريعا

ساتية وتعزيز القوانين والت
س

ك التنمية المؤ
ي ذل

صحية بما ف
س: تعزيز الحوكمة ال

ي الخام
ستراتيج

ف اال
الهد

ي.
صح

وتعزيز التمويل ال

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ت 
ظام المعلوما

النتيجة )3.5( ن
ت 

ضمن توافر البيانا
صحية فعال وي

ال
صحية المعتمدة 

ت ال
شرا

المَؤ
ضع واألداء 

الئمة لمتابعة الو
الم

ي.
صح

ال

ي 
سنو

ي ال
صح

التقرير ال
سنوية 

وتقارير المتابعة ال
ستمرار 

صدر با
ت

صدر 
ي ي

سنو
التقرير ال

صفية 
سنويا، المراجعة الن

طنية
ستراتيجية الو

لال

شكل 
صدار التقرير ب

ا
ث

محد
ث

شكل محد
صدار التقرير ب

ا
ق 

صدار التقرير وف
ا

ث
نموذج محد

سجيل األغذية 
ظام ت

النتيجة )4.5( ن
ف لها 

ضا
صة واالغذية الم

الخا
ق.

طب
ت م

المعادن والفيتامينا

ظام
ق الن

طبي
سبة ت

ن
 %

 75
 %

 80
 %

 90
 %

 95

طوير 
طنية لت

ط الو
ط

النتيجة )5.5( الخ
طية 

ق التغ
صحية وتحقي

ت ال
الخدما

طبقة
شاملة معتمدة وم

صحية ال
ال

ط 
ط

ق الخ
طبي

سبة ت
ن

طين 
ستثمارية لتو

ط ا
ط

خ
طاع 

ي الق
ت ف

الخدما
ي

صح
ال

طاع 
طنية لق

طة الو
الخ

ت محدثة 
شفيا

ست
الم

ومعتمدة

طاع 
طنية لق

طة الو
الخ

صحية األولية 
الرعاية ال

جاهزة ومعتمدة

ب 
س

ط منفذة ح
ط

الخ
ي المعتمد

طار الزمن
اال

ي يوفر 
طاع الدوائ

النتيجة )6.5.( الق
طبية 

ت ال
ستهلكا

كافة األدوية والم
ب 

س
صيدالنية بجودة عالية وح

وال
ظام 

ضمن ن
ت المحلية و

اإلحتياجا
سجيل والجودة 

ي معتمد للت
دوائ

ق 
سوي

صنيع والت
والرقابة والت

صدير.
ستيراد والت

واإل

ق المرحلة 
طبي

سبة ت
ن

الثالثة من الحوكمة 
شيدة لألدوية

الر

طة تنفيذية 
ضع خ

و
للمرحلة الثالثة

ضوعة 
ط المو

ط
تنفيذ الخ

 %
سبة 50 

بن
ضوعة 

ط المو
ط

تنفيذ الخ
 %

سبة 85 
بن

طبقة 
المرحلة الثالثة م

 %
 100

ك عقار 
ستهال

معدل ا
طن

المورفين ملغم/ موا
m

g/ capita 1.5
m

g/ capita 1.6
m

g/ capita 1.7
m

g/ capita 1.9

شاء هيئة الغذاء والدواء 
ان

سبة التنفيذ(
طينية )ن

س
الف

 -  -  -  - 
سودة أولية 

ضير م
تح

س الوزراء
ى مجل

ورفعها ال
شاء الهيئة، المرحلة 

قرار ان
ب الكوادر

سية، تدري
سي

التأ
ي 

الهيئة فاعلة وتؤد
طة بها

مهامها المنو
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

ت 
ي الخدما

ت والتكامل ما بين مقدم
طاعا

ق عبر الق
سي

ت والتن
شريعا

ساتية وتعزيز القوانين والت
س

ك التنمية المؤ
ي ذل

صحية بما ف
س: تعزيز الحوكمة ال

ي الخام
ستراتيج

ف اال
الهد

ي.
صح

وتعزيز التمويل ال

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ي 
صح

ظام التَأمين ال
النتيجة)7.5( ن

ق 
طور بما يحق

ي معدل وم
الحكوم

العدالة والحماية المالية ويتالئم مع 
شاملة.

صحية ال
طية ال

التغ

سبة التنفيذ 
ن

 -  -  -  - 
ت أولية وعمل 

مراجعا
ب 

س
ت، زيادة ن

سا
درا

ستفيدين من التأمين
الم

ستفيدين 
ب الم

س
زيادة ن

سودة أولية 
من التأمين، م

ت
للتعديال

ستفيدين 
ب الم

س
زيادة ن

من التأمين، اقرار 
ت المالئمة.

التعديال

ت 
سلة الخدما

ث 
تحدي

طوير 
صحية كجزء من ت

ال
ي. 

صح
ظام التأمين ال

ن
سبة التنفيذ(

)ن

 -  -  -  - 
سودة األولية 

الم
ث جاهزة ومرفوعة 

للتحدي
س الوزراء 

ى مجل
ال

ت محدثة 
سلة الخدما

ومعتمدة
ت محدثة 

سلة الخدما
ومعتمدة

ت التأمين 
طاقا

عدد ب
ي الفاعلة 

ي الحكوم
صح

ال
350.917

 %
ي 5 

سنوية حوال
زيادة 

 %
ي 5 

سنوية حوال
زيادة 

 %
سنوية  5 

زيادة 

ظام التجميع والتمويل 
النتيجة )8.5( ن

طية 
ق التغ

طبي
ق مع ت

ي يتواف
صح

ال
شاملة.

صحية ال
ال

ي 
ق الحكوم

سبة اإلنفا
ن

ت 
ى األدوية واللقاحا

عل
ي 

صح
ق ال

من اإلنفا
ي.

الحكوم

 %
 15.9

 %
 16

 %
 17

 %
 18

ي 
ق الحكوم

سبة اإلنفا
ن

ق 
ي اإلنفا

من ِإجمال
ي.

صح
ال

)2017(  %
 42.3

 %
 45

 %
 46

 %
 46

ي من 
سر

ق األ
سبة اإلنفا

ن
ي. 

صح
ق ال

ي اإلنفا
إجمال

)2017(  %
 41.9

 %
 40.5

 %
 39.5

 %
 39
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

ت 
ي الخدما

ت والتكامل ما بين مقدم
طاعا

ق عبر الق
سي

ت والتن
شريعا

ساتية وتعزيز القوانين والت
س

ك التنمية المؤ
ي ذل

صحية بما ف
س: تعزيز الحوكمة ال

ي الخام
ستراتيج

ف اال
الهد

ي.
صح

وتعزيز التمويل ال

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ت 
شراء الخدما

ظام 
النتيجة )9.5( ن

ق مع 
ت الدفع تتواف

صحية وآليا
ال

شاملة.
صحية ال

طية ال
ق التغ

طبي
ت

ظام الدفع 
ق ن

طبي
سبة ت

ن
DRG ص

شخي
ب الت

س
ح

Pilot
 %

 20
 %

 30
 %

 50

ظمة الرقابة 
النتيجة )10.5( أن

ى كافة 
سائلة والمتابعة فعالة عل

والم
ساد 

ت، والوقاية من الف
ستويا

الم
ت.

صد االنحرافا
ومكافحته ور

ظمة 
عدد القوانين واألن

صحية 
صة بالمهن ال

)الخا
ي يتم 

المختلفة( الت
مراجعتها وِإعتمادها.

ظام لمزاولة المهن 
12  ن

صحية تم العمل عليها 
ال

خالل العامين االخيرين.

ظمة 
3 أن

ظمة 
3 أن

ظمة 
3 أن

ظم الرقابة 
ت ن

انجازا
طاع 

ي الق
سائلة ف

والم
ي

صح
ال

 -  -  -  - 
ي 

ظام الداخل
طوير الن

 -  ت
ي الوزارة 

للرقابة ف
واعتماده.

ت 
 -  اعداد دليل اجراءا

الرقابة واعتماده.

ظام 
ى ن

رقابة فاعلة عل
طوير ادلة 

شراء العام وت
ال

ظفين 
ت وتدوير المو

االجراءا
ي هذا المجال

ف

طنية لتعزيز 
ط الو

ط
النتيجة )11.5( الخ

ق اللوائح 
طبي

ئ وت
طوار

الجاهزية لل
طبقة

صحية الدولية معتمدة وم
ال

سبة التنفيذ
ن

سعفين 
ص الم

ظام ترخي
ن

ف 
سعا

ت اال
سيارا

طواقم 
و

منفذ بفاعلية

ف 
سعا

ت اال
عدد مركبا

سجلة 321 
الفاعلة الم

طن
ي الو

مركبة ف

ت 
سيارا

ص 
ظام ترخي

ن
ق 

طبي
ف فعال، ت

سعا
اال

شارة وتفعيل 
قانون اال

ستعمال وحماية 
ظام ا

ن
ت الهالل األحمر 

شارا
ب االحمر والبلورة 

صلي
وال

الحمراء.

طنية للجاهزية 
طة الو

الخ
ئ محدثة

طوار
لل
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ستراتيجية ال
ف اال

ت األهدا
شرا

جدول 3: نتائج  ومؤ

ت 
ي الخدما

ت والتكامل ما بين مقدم
طاعا

ق عبر الق
سي

ت والتن
شريعا

ساتية وتعزيز القوانين والت
س

ك التنمية المؤ
ي ذل

صحية بما ف
س: تعزيز الحوكمة ال

ي الخام
ستراتيج

ف اال
الهد

ي.
صح

وتعزيز التمويل ال

نتائج
شر

مؤ
س

سا
ط أ

خ
ف

ستهدا
ا

2019
2021

2022
2023

ي إلدارة 
طن

المركز الو
صحية يعمل 

ت ال
األزما

سيقية 
بفاعلية )كجهة تن

ئ 
طوار

ت ال
ي حاال

ف
طنية(.

صحية الو
ال

شاء المركز بدعم 
ي ان

جار
صحة 

ظمة ال
من من

العالمية 

المركز يعمل بفاعليه ودعم 
صحة العالمية

ظمة ال
من من

المركز يعمل بفاعلية

ي فاعل 
صح

الم 
النتيجة )12.5( اع

صل مع الجمهور 
ى التوا

وقادر عل
بكفاءة وفاعلية.

ت االعالمية 
عدد الحمال

ت 
المنفذة حول الخدما

صحية المحلية
ال

 -  -  - 
ى األقل

سنويا عل
حملتين 

ى األقل
سنويا عل

حملتين 
ى 

سنويا عل
حملتين 

األقل

ت الخارجية 
النتيجة )14.5( المعونا

ظمة 
متوافقة مع القوانين واألن

ضوعة.
ت المو

ط واألولويا
ط

والخ

ط 
ط

سبة تنفيذ الخ
ن

سنويا
شاريع المقترحة 

والم
 %

 85
 %

 90
 %

 90
 %

 90
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2.3 المؤشرات الصحية الوطنية
وهــي مجموعــة مــن المؤشــرات الصحيــة المعتمــدة للداللــة علــى الوضــع الصحــي العــام فــي 
البلــد والمســتوى الصحــي للمواطنيــن وأداء النظــام الصحــي واألثــر المتحقــق عــن تنفيــذ 

ــة:  األهــداف االســتراتيجية الصحي

جدول 4: المؤشرات الصحية الوطنية وإستهدافاتها المعدلة للعام 2023

االستهداف 2023المحقق 2019المؤشر

7474.3توقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة )سنة(.

الحفاظ على المعدل4.1معدل الخصوبة. 

معدالت وفيات األمومة المرصودة الناجمة عن مضاعفات الحمل والوالدة 
والنفاس )إمرأة لكل 100,000 والدة حية(.

الحفاظ على المعدل19.512

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )من عمر 0 - 28 يوم( لكل 1,000 والدة 
حية.

7.97.5

معدالت وفيات الرضع الذين تقل َأعمارهم عن سنة لكل 1,000 من المواليد 
األحياء.

10.810.0

12.111.5معدالت وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لكل 1,000.

.)MICS, 2014(.50 % 38.6 % معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة

نسبة النساء الالتي في سن اإلنجاب )15 - 49 سنة( والالتي ُلّبيت حاجُتهن إلى 
)MICS,2014( تنظيم األسرة بطرق حديثة

 % 57.2 % 74

)MICS,2014( 8 % 10.9 % نسبة الحاجة غير الملباة من وسائل تنظيم األسرة

)MICS,2014( ،55 % 44.1 % نسبة النساء اللواتي يستخدمن وسائل حديثة لتنظيم األسرة

معدل الوالدات لدى المراهقات )15 - 19 سنة( لكل 1000 امرأة في تلك الفئة 
.)MICS, 2014(العمرية

4830

.)MICS, 2014( 1.0 % 1.4 % نسبة ِإنتشار نقص الوزن بين اأَلطفال اأَلقل من 5 سنوات

.)MICS, 2014( 0.8 % 1.2 % نسبة ِإنتشار الهزال بين اأَلطفال اأَلقل من 5 سنوات

معدل االنتشار الموحد السن الستعمال التبغ حاليًا لدى األشخاص الذين تبلغ 
)PCBS ,2019( .أعمارهم 18 سنة فأكثر

 % 29.5 % 26

22.624معدل عدد اأَلطباء لكل 010,00 نسمة من السكان.

12   تستهدف وزارة الصحة العمل على تخفيض مؤشر وفيات االمهات للسنوات القادمة قدر االمكان وفي ذات الوقت تحسين عملية الرصد.
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7.68.0معدل عدد أطباء األسنان لكل 10,000 نسمة من السكان. 

11.411.9معدل عدد الصيادلة لكل 10,000 نسمة من السكان. 

26.929معدل عدد التمريض لكل 010,00 نسمة من السكان.

2.73.0معدل عدد القابالت لكل 010,00 نسمة من السكان.

االستهداف 2023المحقق 2019المؤشر

100 % 100 % نسبة تغطية الطعومات لألطفال حسب البرنامج الوطني المعتمد للتطعيم

عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي )باء(لكل 100,000 من السكان 
.)cases & carriers(

13.712.0

نفس المعدل8عدد االصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة في فلسطين.

معدل إنتشار داء السل لكل 100,000 نسمة من السكان. )الرئوي وغير 
الرئوي(.

نفس المعدل0.4

0.000.00عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل 100,000 نسمة من السكان.

معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء 
السكري واألمراض التنفسية المزمنة لكل 10,000 من السكان )الفئة العمرية 

.)70 - 30

20.618

معدل الوفيات الناجمة عن اإلصابات المميتة جراء حوادث المرور على الطرق 
لكل 100,000 من السكان.

3.93.6

.) PCBS نفس المعدل0.95معدل  وفيات االنتحار  لكل100,000 من السكان)الضفة الغربية

 Household( .نسبة اإلنفاق األسري من إجمالي اإلنفاق الصحي
.)PCBS)2017( تقرير الحسابات الصحية الوطنية( )Out - of - Pocket

  % 41.9 % 38

نسبة السكان الذين لديهم نفقات أسرية كبيرة على الصحة كنسبة من اجمالي 
انفاق األسرة أودخلها )االنفاق على الصحة أكثر من 25 %  من االنفاق الكلي( 

.)PCBS,2017(

 % 1.5 % 1

مجموع صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى القطاعات الصحية 
.),2016PCBS ( ،األساسية والبحوث الطبية

77.3 مليون 
دوالر

90 مليون





القسم الرابع

األهداف االستراتيجية الصحية الوطنية وصلتها بأجندة 
السياسات الوطنية وغايات التنمية المستدامة
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األهداف االستراتيجية الصحية الوطنية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية 
وغايات التنمية المستدامة

تأتــي عمليــة مراجعــة وتحديــث األهــداف اإلســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة بالتناغــم والتوافــق 
مــع عمليــة مراجعــة وتحديــث أجنــدة السياســات الوطنيــة ومــا تضمنتــه مــن أولويــات تلبــي 
متطلبــات الرؤيــة التنمويــة المســتقبلية والوضــع الحالــي. علــى الصعيــد الصحــي فقــد تبنــت 
َأجنــدة السياســات الوطنيــة المحدثــة مفهــوم التغطيــة الصحيــة الشــاملة بشــكل أكثــر وضوحــًا 
بمــا يتالئــم مــع االلتــزام الوطنــي بالعمــل نحــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة كأهــم 
مقاصــد الهــدف التنمــوي الثالــث ألجنــدة التنميــة المســتدامة، باالضافــة الــى اإللتــزام دولــة 
فلســطين بذلــك مــن خــالل اتفاقيــة صاللــة. وبنــاء عليــه تــم تعديــل اأَلولويــة الوطنيــة لتصبــح 
“العمــل نحــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة” مــن خــالل اأَلولويتيــن السياســتين: توفيــر 
خدمــات رعايــة صحيــة شــاملة ذات جــودة عاليــة واإلرتقــاء بصحــة المواطــن ورفاهيتيــه، 

وَأوجــزت بضعــة تدخــالت سياســاتية رئيســة لتحقيــق هــذه اأَلولويــات.

جدول 5: اأَلولوية الوطنية الصحية كما وردت في َأجندة السياسات الوطنية المحدثة.

التدخالت السياساتية اأَلولويات السياساتية

اأَلولوية الوطنية: العمل نحـو تحقيق التغـطية الصحية الشاملة

 توفير خدمات الرعاية 
الصحية الشاملة للجميع.

توطين الخدمات واإِلرتقاء بجودتها.

تعزيز اإِلستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية.

ِإصالح وتطوير نظام التَأمين الصحي العام.

زيادة المساواة في الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية.

تعزيز وتوسعة خدمات وبرامج الصحة المجتمعية والصحة اإلنجابية والجنسية.

بناء القدرات والتدريب المستمر للكوادر الصحية المختلفة.

تطوير خدمات االسعاف والطوارئ وتعزيز الجاهزية للطوارئ ومواجهة المخاطر الصحية.

اإِلرتقاء بصحة المواطن 
ورفاهيته.

تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك الصحي للمواطنين.

تبني وتطبيق منهج صحة العائلة.

تعزيز برامج ِإدارة اأَلمراض السارية وغير السارية وتطبيق السياسات الوطنية بهذا الخصوص.

القسم الرابع
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الــى اطــار الســعي نحــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة  تأتــي هــذه اإِلســتراتيجية والتــي ترتكــز 
الشــاملة والــذي انعكــس مــن خــالل النتائــج المتوقعــة والبرامــج الصحيــة المختلفــة منســجمَة 
بشــكل كبيــر مــع أجنــدة التنميــة المســتدامة، خاصــة وأن التغطيــة الصحية الشــاملة هي إحدى 
غايــات التنميــة الصحيــة المســتدامة فــي الهــدف التنمــوي الثالــث، وبــل تعتبــر هــي الغايــة 
األهــم واألشــمل. ِإن كافــة اأَلهــداف اإِلســتراتيجية والنتائــج المتوقعــة عنهــا كانــت منســجمة 
بشــكل كامــل مــع الهــدف الثالــث للتنميــة المســتدامة )ضمــان تمتــع الجميــع بَأنمــاط عيــش 
ــي  ــي مــع الهــدف الثان ــك تتداخــل بشــكل جزئ ــع اأَلعمــار(، وكذل ــة فــي جمي ــة وبالرفاهي صحي
)القضــاء التــام علــى الجــوع وتوفيــر اأَلمــن الغذائــي والتغذيــة المحســنة(، والهــدف الخامــس 
)تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات(، والهــدف الســادس )توافــر 

الميــاه النظيفــة وخدمــات الصــرف الصحــي للجميــع(. 

والتدخــالت  السياســاتية  األولويــات  مــع  تتناغــم  االســتراتيجية  فــإن  الســياق،  ذات  وفــي 
السياســاتية الصحيــة التــي جــاءت فــي وثيقــة أجنــدة السياســات الوطنيــة المحدثــة، حيــث َأن 
توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة للجميــع يَأتــي مــن خــالل توطيــن الخدمــات الصحيــة 
فــي الدولــة وضمــان توفرهــا لجميــع المواطنيــن بجــودة عاليــة مــن خــالل مَأسســة نظــم 
الجــودة الصحيــة وتوفيــر كــوادر بشــرية مؤهلــة وكافيــة لتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة، 
والعمــل المســتمر علــى توفيــر البنيــة التحتيــة واألجهــزة الحديثــة ومواكبــة التطــورات الطبيــة 
ــة  ــق منهجي ــل تطبي ــم الخدمــات مث ــة والتشــخيصية واألنظمــة المتطــورة فــي تقدي العالجي
صحــة العائلــة، وتحســين الخدمــات الصحيــة المجتمعيــة وخدمــات الصحــة االنجابيــة والجنســية 
وخدمــات الطــوارئ واالســتعدادية لمواجهــة الطــوارئ والمخاطــر الصحيــة المختلفــة، وكذلك 
التَأكيــد علــى َأهميــة التكامــل والتنســيق مــا بيــن كافــة الشــركاء ومقدمــي الخدمــات وعلــى 
دور القطاعيــن األهلــي والخــاص مــن َأجــل ضمــان الشــمولية والتكامــل فــي توفيــر كافــة 
الخدمــات وترشــيد اإِلنفــاق واإِلســتعمال اأَلمثــل للمــوارد )الحوكمــة الصحيــة(، باإِلضافــة ِإلــى 
العمــل علــى تطويــر وتوســعة نظــام التَأميــن الصحــي ليشــمل َأكبــر نســبة مــن المواطنيــن 
وضمــان تغطيتهــم بالخدمــات الصحيــة وحمايتهــم مــن المخاطــر الماليــة للتكاليــف الصحيــة.

ــة  ــة الصحي ــز برامــج الرعاي ــي مــن خــالل تعزي َأمــا اإِلرتقــاء بالمســتوى الصحــي للمواطــن، فيَأت
الوقائيــة والوعــي الصحــي المجتمعــي وتطبيــق منهــج صحــة العائلــة، وتعزيــز الســلوكيات 
الصحيــة والبيئــة الصحيــة اآلمنــة بالتعــاون مــع القطاعــات الشــريكة، وضمــان تطبيــق القوانيــن 
والنظــم والتشــريعات الصحيــة )الحوكمــة الصحيــة( التــي تســاهم فــي تقويــة وتعزيــز أداء 
النظــام الصحــي وضمــان اســتمراريته، وتعزيــز برامــج الحــد مــن اأَلمــراض الســارية وغيــر الســارية.
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سل والمالريا واألمرا
ضع نهاية ألوبئة اإليدز وال

3.3: و
ى بحلول عام 2030.

ض المعدية األخر
ض المنقولة بالمياه واألمرا

واألمرا

ت 
ت ومعلوما

ك خدما
ي ذل

سية واإلنجابية، بما ف
صحة الجن

ت رعاية ال
ى خدما

صول الجميع عل
ضمان ح

 :7.3
طنية بحلول عام 

ت والبرامج الو
ستراتيجيا

ي اإل
صحة اإلنجابية ف

صة به، وِإدماج ال
ْسرة والتوعية الخا

ظيم األ
تن

.2030

ث الهواء 
طرة وتلّو

ض للمواد الكيميائية الخ
ض الناجمة عن التعّر

ت واألمرا
9.3: الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيا

والماء والتربة بحلول عام 2030.

طرة وتقليل 
ت والمواد الكيميائية الخ

ف ِإلقاء النفايا
ث ووق

ق الحد من التلو
طري

سين نوعية المياه عن 
3.6: تح

ى حد.
ى َأدن

سّربها ِإل
ت

سورة التكلفة بحلول عام 
ب المَأمونة والمي

شر
ى مياه ال

ف عل
ص

شكل من
صول الجميع ب

ف ح
ق هد

1.6: تحقي
.2030

ق عليها 
ف المّتف

ق األهدا
ك تحقي

ي ذل
سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما ف

شكال 
ضع نهاية لجميع َأ

2.2: و
ت 

ت التغذوية للمراهقا
سة، ومعالجة اإلحتياجا

سن الخام
طفال دون 

ى األ
ف النمو والهزال لد

شْأن توّق
دوليًا ب

سن بحلول عام 2025.
ت وكبار ال

ضعا
ساء الحوامل والمر

والن
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جدول 6: رب
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ستراتيجية مع الرب
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القة
طنية ذو الع
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سا

سيا
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القة
ستدامة ذو الع

ف التنمية الم
هد

.2
تعزيز برامج ِإدارة 

سارية وغير 
ض ال

األمرا
صحية 

سارية والرعاية ال
ال

ي 
صح

ي ال
الوقائية والوع

ي
المجتمع

ض 
تعزيز برامج ِإدارة األمرا

ت 
سا

سيا
ق ال

طبي
المزمنة وت

ص.
صو

طنية بهذا الخ
الو

صحية الوقائية 
تعزيز الرعاية ال

ي 
صح

ك ال
سلو

ي وال
وتعزيز الوع
طنين.

للموا

ى 
صول عل

طر المالية، وِإمكانية الح
ك الحماية من المخا

ي ذل
شاملة، بما ف

صحية ال
طية ال

ق التغ
8.3: تحقي

ت الجّيدة والفعالة 
ى األدوية واللقاحا

صول الجميع عل
سية الجيدة وِإمكانية ح

سا
صحية األ

ت الرعاية ال
خدما

سورة التكلفة
والمي

ث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز 
ض غير المعدية بمقدار الثل

ت المبكرة الناجمة عن األمرا
ض الوفيا

4.3: تخفي
سالمة العقلية بحلول عام 2030.

صحة وال
ال

ت 
ت ومعلوما

ك خدما
ي ذل

سية واإلنجابية، بما ف
صحة الجن

ت رعاية ال
ى خدما

صول الجميع عل
ضمان ح

 :7.3
طنية بحلول عام 

ت والبرامج الو
ستراتيجيا

ي اإل
صحة اإلنجابية ف

صة به، وِإدماج ال
ْسرة والتوعية الخا

ظيم األ
تن

.2030

ي جميع البلدان.
صحة العالمية لمكافحة التبغ ف

ظمة ال
طارية لمن

3.أ: تعزيز تنفيذ اإلتفاقية اإل

طر 
طر وِإدارة المخا

ي مجال اإلنذار المبكر والحد من المخا
سيما النامية، ف

ت جميع البلدان، وال 
3.د: تعزيز قدرا

طنية والعالمية.
صحية الو

ال

ي 
ي الوبائ

ب الكبد
ض المدارية المهملة ومكافحة اإللتها

سل والمالريا واألمرا
ضع نهاية ألوبئة اإليدز وال

3.3: و
ى بحلول عام 2030.

ض المعدية األخر
ض المنقولة بالمياه واألمرا

واألمرا

ضر 
ى نحو ي

ت وتناول الكحول عل
ي المخدرا

ط
شمل تعا

ستعمال المواد، بما ي
ساءة ِإ

5.3: تعزيز الوقاية من ِإ
ك.

صحة، وعالج ذل
بال

ث الهواء 
طرة وتلّو

ض للمواد الكيميائية الخ
ض الناجمة عن التعّر

ت واألمرا
9.3: الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيا

والماء والتربة بحلول عام 2030.
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سية الجيدة وِإمكانية ح

سا
صحية األ

ت الرعاية ال
خدما

سورة التكلفة.
والمي
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ظيف

الو
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3.ج: زيادة التمويل ف
ي البلدان النامية،

ف
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صحة وتو

طاع ال
ي ق

3.ج: زيادة التمويل ف
ي البلدان النامية،

ف
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1.5 التمويل الصحي: 

تشــير بيانــات الحســابات الصحيــة الوطنيــة أن النســبة األكبــر لنظــم التمويــل فــي القطــاع 
الصحــي تأتــي مــن خــالل مــا يتــم دفعــه ضمــن النظــم والبرامــج الحكوميــة. تشــكل موازنــة 
وزارة الصحــة المصــدر األساســي للمــوارد الماليــة المتاحــة للقطــاع الصحــي الحكومــي، فيمــا 
يســاهم شــركاء التنميــة الصحيــة الفاعليــن فــي القطــاع الصحــي بتمويــل ودعــم األنشــطة 
التطويريــة للقطــاع الصحــي الحكومــي بنســبة كبيــرة، ويشــمل هــؤالء الشــركاء الــدول المانحــة 
ــة. ــة والمحلي ــي الدولي الصديقــة، ومنظمــات األمــم المتحــدة، ومؤسســات المجتمــع المدن

تســعى وزارة الصحــة ِإلــى تطويــر اآلليــات المناســبة لتوفيــر التمويل المالي المســتدام وكذلك 
ِإدارة المــوارد الماليــة التــي تحصــل عليهــا مــن الحكومــة الفلســطينية مــن المانحيــن بكفــاءة 
وفاعليــة وشــفافية عاليــة فــي ســبيل ضمــان توفيــر َأو دعــم الخدمــات الصحيــة، وتحقيــق 

التغطيــة الصحيــة الشــاملة.

بســبب جائحــة كوفيــد تــم اعتمــاد موازنــة طــوارئ للعــام 2020، بحيــث يعتبــر القطــاع الصحــي 
مــن أولويــات الموازنــة فــي الوضــع الحالــي لمواجهــة الوبــاء، ويتــم اعــداد خطــط إنفــاق نقديــة 
شــهرية علــى مبــدأ التقنيــن النقــدي وفقــًا لألولويــات التــي يقرهــا مجلــس الــوزراء بنــاء علــى 

تنســيب مــن وزيــر الماليــة.

كذلــك تــم تخصيــص جــزء كبيــر مــن الموازنــات واالنفــاق والمســاعدات فــي العــام 2020 ســواء 
ــر االحتياجــات  ــى توفي مــن الحكومــة أو مــن الشــركاء والجهــات المانحــة مــن أجــل العمــل عل
الصحيــة الطارئــة وشــراء األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة الالزمــة لمواجهــة الوبــاء، اضافــة الــى 
تجهيــز مراكــز العــزل والعــالج والمستشــفيات الميدانيــة للمرضــى فــي كافــة المحافظــات 
وتزويدهــا بالمعــدات الطبيــة، وتوفيــر المــواد المخبريــة الالزمــة للفحــص المخبــري والكشــف 

عــن االصابــات وغيرهــا مــن االولويــات الملحــة فــي هــذه الفتــرة.

2.5 موازنة وزارة الصحة:

ضمــن جهــود وزارة الصحــة للعمــل علــى تقليــص وإلغــاء الفجــوة التمويليــة للــوزارة وتحســين 
األداء المالــي وزيــادة ثقــة المورديــن ومــزودي الخدمــات الصحيــة بالــوزارة، بــادرت الــوزارة فــي 
العــام 2019 الــى الســعي نحــو رفــع األســقف الماليــة المعتمــدة لموازنــة وزارة الصحــة للعــام 
2020، وذلــك مــن خــالل المشــاورات التــي تمــت مــع وزارة الماليــة لمناقشــة موازنــة 2020، 
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حيــث تــم االتفــاق علــى رفــع األســقف الماليــة المعتمــدة للعــام 2020 إلــى مــا قيمتــه 
2,385 مليــون شــيقل، أي بزيــادة قدرهــا 400 مليــون شــيقل عــن األســقف الســابقة. 

ــى  ــدة ممــا أدى إل ــة الجدي ــرت بشــكل ملحــوظ علــى األســقف المالي ــد أث إال أن جائحــة كوفي
تخفيضهــا وإعتمــاد موازنــة طــوارئ للعــام 2020. 

3.5 موازنة المؤسسات الحكومية الشريكة:

الحكوميــة  المؤسســات  أبــرز  والتعليــم  التربيــة  ووزارة  اإلجتماعيــة  التنميــة  وزارة  تشــكل 
التنميــة  وزارة  تســاهم  حيــث  الصحــي،  القطــاع  علــى  اإلنفــاق  فــي  المســاهمة  الشــريكة 
اإلجتماعيــة بتغطيــة رســوم مســاهمة المريــض فــي تكاليــف شــراء الخدمــة لألســر الفقيــرة 
التــي يغطيهــا نظــام التأميــن الصحــي الحكومــي المخصص لألســر الفقيرة، فيما تســاهم وزارة 
التربيــة والتعليــم بتمويــل برامــج الصحــة المدرســية المختلفــة والتــي يتــم تنفيذهــا بالتنســيق 

والتشــارك مــا بيــن وزارة الصحــة ووزارة التربيــة والتعليــم كل حســب دوره ومســؤولياته.

يجــدر االشــارة هنــا الــى التنســيق الفنــي القائــم مــا بيــن ســلطة جــودة البيئــة ووزارة الصحة في 
تنفيــذ عــدة نشــاطات تســاهم فــي دعــم برامــج صحــة البيئــة المختلفــة، والتنســيق المســتمر 
فــي عــدة جوانــب فنيــة ورقابيــة وسياســاتية مــع مختلــف المؤسســات الحكوميــة الشــريكة 
الســيما وزارة اإلقتصــاد الوطنــي، مؤسســة المواصفــات والمقاييــس، ســلطة الميــاه، ســلطة 

جــودة البيئــة وغيرهــا.

4.5 الموارد المالية المتاحة عبر الشركاء التنمويين:

القادمــة  الثــالث  الســنوات  خــالل  المتوقعــة  الماليــة  المــوارد  أبــرز  أدنــاه  الجــدول  يوضــح 
ــوزارة حــول الدعــم المــادي  ــدى ال ــات المتوفــرة ل ــى البيان 2021 - 2023، وذلــك باالســتناد ال
الــواردة  البيانــات  إن  الحكومــي.  الصحــي  للقطــاع  التنموييــن  الشــركاء  المتوقــع مــن قبــل 
فــي الجــدول تمثــل المشــاريع والبرامــج الجاريــة والمتوقعــة والتــي يتــم تمويلهــا مــن خــالل 
الشــركاء الدولييــن والمحلييــن بمــا يســاهم فــي دعــم وزارة الصحــة وتوفيــر الخدمــات الصحيــة 
الحكوميــة، وذلــك بحســب مــا توفــر لدينــا مــن بيانــات خــالل عمليــة اعــداد هــذه اإلســتراتيجية. 
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جدول 7: الموارد الماليةالمتاحة )بالشيقل( لألعوام 2021 - 2023

مالحظات202120222023االجهة

2,388,318,3002,453,248,3002,503,320,000حكومة 

موازنة المؤسسة 2,385,000,0002,450,000,0002,500,000,000موازنة وزارة الصحة
القائدة للقطاع

موازنة المؤسسات 
الحكومية الشريكة/ وزارة 

التنمية االجتماعية

المساهمة في 1,500,0001,500,0001,500,000
تغطية تكاليف 

شراء الخدمة 
لألسرة الفقيرة 

)مساهمة المريض 
والبالغة 5 %  من 

تكلفة العالج(

موازنة المؤسسات 
الحكومية الشريكة /وزارة 

التربية والتعليم

تنفيذ برامج 1,818,3001,748,3001,820,000
الصحة المدرسية

345,419,400281,471,700201,397,900الدول المانحة

16,010,0009,500,0003,500,000عبر حساب الموازنة الموحد 

المشاريع الممولة 232,533,050215,505,800162,176,000مشاريع عبر شركاء آخرين
من الحكومات 

الصديقة والدول 
المانحة 

مشاريع وبرامج 33,342,85010,100,00010,100,000مؤسسات األمم المتحدة 
مشتركة من 

مؤسسات األمم 
المتحدة لدعم 

وزارة الصحة 

مؤسسات مجتمع مدني 
محلي

البيانات غير 
متوفرة

البيانات غير متوفرةالبيانات غير متوفرة

وزارة التربية والتعليم/
الصحة المدرسية

تنفيذ برامج 7,950,0008,500,0008,500,000
الصحة المدرسية

مؤسسات مجتمع مدني 
دولي 

المشاريع الممولة 55,583,50037,865,90017,121,900
من مؤسسات 

المجتمع المدني 
الدولية
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جدول 7: الموارد الماليةالمتاحة )بالشيقل( لألعوام 2021 - 2023

مالحظات202120222023االجهة

البيانات غير القطاع الخاص
متوفرة

البيانات غير متوفرةالبيانات غير متوفرة

2,733,737,7002,734,720,0002,704,717,900المجاميع:

*في حال تنفيذ جزء من المشاريع التطويرية المقترحة
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البرامج الصحية واألهداف االستراتيجية الصحية

لقــد ِإعتمــدت وزارة الصحــة العمــل مــن خــالل ثــالث برامــج صحيــة رئيســية هــي برنامــج خدمــات 
رعايــة صحيــة َأوليــة وصحــة عامــة مســتدامة ذات جــودة عاليــة وتعزيــز َأنمــاط الحيــاة الصحيــة، 
وبرنامــج خدمــات رعايــة صحيــة ثانويــة وثالثيــة مســتدامة ذات جــودة عاليــة، والبرنامــج اإِلداري 
والحوكمــة الصحيــة. وذلــك ســعيًا لتحقيــق اأَلهــداف اإِلســتراتيجية وعمليــة الدمــج مــا بيــن 
الموازنــة والتخطيــط وتحســين اأَلداء والفاعليــة فــي القطــاع الصحــي، فقــد تــم دمــج كافــة 
التدخــالت الرئيســية والنشــاطات التــي تخــص وزارة الصحــة مــن خــالل هذه البرامــج الثالث، كل 
برنامــج يســعى ِإلــى تحقيــق غايــات وَأهــداف محــددة بمــا يتوافــق مــع اأَلهــداف اإِلســتراتيجية 

الوطنيــة ســعيًا ِإلــى الوصــول ِإلــى مخرجــات محــددة ضمــن إطــار زمنــي وتكلفــة متوقعــة. 
ــات وأهــداف وتدخــالت ارتباطــا وثيقــًا  ــه مــن غاي ــة الثــالث ومــا تضمنت ترتبــط البرامــج الصحي
ومتداخــاًل مــع األهــداف االســتراتيجية الصحيــة والنتائــج المنبثقــة عنهــا. بالرغــم مــن أن كل 
برنامــج يتقاطــع مــع معظــم أو كافــة األهــداف االســتراتيجية الصحيــة بشــكل أو بآخــر، إال أنــه 
وبشــكل رئيســي يرتبــط البرنامــج األول بالعمــل علــى تحقيقــا ألهــداف االســتراتيجية األول 
والثانــي والثالــث، بينمــا يســعى البرنامــج الثانــي إلــى تحقيــق األهــداف األول والثالــث، ويعمــل 

البرنامــج الثالــث علــى تحقيــق األهــداف الرابــع والخامــس. 

1.6 البرنامــج اأَلول: خدمــات رعايــة صحيــة َأوليــة وصحــة عامــة مســتدامة 
ذات جــودة عاليــة وتعزيــز َأنمــاط الحيــاة الصحيــة

تســعى وزارة الصحــة مــن خــالل هــذا البرنامــج ِإلــى ِإســتدامة وتطويــر خدمــات الرعايــة الصحيــة 
اأَلوليــة والصحــة العامــة بجــودة عاليــة حســب رزمــة الخدمــات المعتمــدة للرعايــة الصحيــة 
والحوامــل،  اأَلطفــال  ورعايــة  والتحصيــن،  للتطعيــم  الوطنــي  البرنامــج  وتشــمل  اأَلوليــة 
ورعايــة مــا بعــد الــوالدة وتنظيــم االســرة، والعيــادات العامــة والتخصصيــة، والمختبــرات، 
والطــب الوقائــي، وصحــة البيئــة، والصحــة المدرســية، والتثقيــف الصحــي، وصحــة المجتمــع، 
والتغذيــة، وصحــة الفــم واألســنان، والصحــة النفســية المجتمعيــة. كذلــك تعمــل الــوزارة علــى 
ــة التــي يحــول مــن خاللهــا المريــض  ــة فــي مراكزهــا ليكــون البواب تطبيــق منهــج صحــة العائل
ــة وعوامــل  ــز برامــج الكشــف المبكــر لأَلمــراض المزمن ــي والثالــث، وتعزي ــى المســتوى الثان ِإل
ِإنتشــارها،  مــن  للحــد  العوامــل  هــذه  حــول  المجتمعــي  والوعــي  لهــا  المســببة  المخاطــرة 
وتحســين الجاهزيــة للطــوارئ علــى كافــة المســتويات وتدريــب الكــوادر وتطبيــق التدابيــر 
العالميــة واللوائــح الصحيــة الدوليــة المعتمــدة للحــد مــن ِإنتقــال اأَلمــراض المعديــة ومواجهــة 
التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  المجتمعيــة،  الصحــة  مراكــز  وتطويــر  العالميــة،  الصحيــة  المخاطــر 
وتفعيــل النظــام الصحــي المحوســب فــي كافــة العيــادات ومراكــز الرعايــة الصحيــة اأَلوليــة.

القسم السادس



99 االستراتيجية القطاعية للصحة

2.6 البرنامــج الثانــي: خدمــات رعايــة صحيــة ثانويــة وثالثيــة مســتدامة ذات 
جــودة عاليــة

تســعى الــوزارة فــي هــذا البرنامــج ِإلــى ضمــان توفيــر خدمــات طبيــة مميــزة ذات جــودة نوعيــة 
فــي المستشــفيات الحكوميــة بمــا يســاهم فــي توطيــن الخدمــات الصحيــة فــي فلســطين، 
ــر البنيــة  وذلــك مــن خــالل دعــم قطــاع المستشــفيات بالكــوادر الطبيــة المتخصصــة، وتطوي
التحتيــة وتوفيــر اأَلجهــزة والمعــدات الطبيــة، وتطبيــق معاييــر الجــودة العالميــة وتحســين 
بيئــة العمــل وتطويــر الخدمــات الطبيــة المســاندة واإِلهتمــام برضــى المرضــى عــن الخدمــات 

المقدمــة.

3.6 البرنامج الثالث: البرنامج اإِلداري والحوكمة الصحية

يهــدف هــذا البرنامــج ِإلــى تطويــر قــدرات الــوزارة وتفعيــل دورهــا الرقابــي فــي تنظيــم عمــل 
ــة وادارة المــوارد  ــح التنظيمي ــن واللوائ ــق القواني القطــاع الصحــي ورســم السياســات وتطبي
الماليــة المتاحــة بكفــاءة وفاعليــة وشــفافية. كمــا يعمــل علــى تعزيــز الشــراكة والتعــاون 
والتنســيق بيــن مختلــف القطاعــات الصحيــة وغيــر الصحيــة مــع التَأكيــد علــى ضــرورة التنســيق 
والتعــاون بيــن مختلــف مقدمــي الخدمــات الصحيــة مــن َأجــل تحقيــق التكامــل. اضافــة الــى 
ــر  ــة الماليــة للمواطنيــن مــن التكاليــف الصحيــة مــن خــالل تطوي الســعي نحــو تحقيــق الحماي

نظــام التَأميــن الصحــي بمــا يســاهم فــي تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة.
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4.6. برامج الموزانة واألهداف االستراتيجية والنتائج

جدول 8: برامج الموازنة والنتائج

رقم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة برنامج اسم برنامج الموازنة
الموازنة

أهداف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 
يدعمها هدف البرنامج

الهدف االستراتيجي اأَلول: ضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين نحو توطين الخدمات الصحية في 
فلسطين.

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

ِإستدامة تقديم 
وتطوير خدمات 

وبرامج الرعاية 
الصحية اأَلولية 
والصحة العامة 

حسب سلة الخدمات 
المعتمدة.

ضمان تقديم 
البرامج والخدمات 

التشخيصية 
والعالجية في 

مراكز الرعاية 
الصحية االولية 

العامة والتخصصية.

النتيجة )1.1( توفير الخدمات 
الصحية التشخيصية والعالجية 

والتخصصية ضمن اإِلمكانات 
المتاحة.

النتيجة )2.1( توفير اأَلدوية 
اأَلساسية والمستهلكات الطبية 

والمطاعيم واألجهزة الطبية 
الحديثة.

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

توفير بنية تحتية 
مالئمة لتقديم 

الخدمات الصحية بما 
يتماشى مع المعايير 

العالمية والتكنولوجيا 
الحديثة والمحوسبة.

تطوير البنية التحتية 
لخدمات الرعاية 
الصحية اأَلولية 
والصحة العامة.

النتيجة )3.1( البنية التحتية في 
كافة المرافق الصحية متوائمة 

مع المواصفات العالمية 
وصديقة للبيئة وتلبي االحتياجات 

الصحية المتنامية .

خدمات رعاية صحية 1012
ثانوية وثالثية مستدام 

ذات جودة عالية.

ِإستدامة تقديم 
وتطوير الخدمات 
الثانوية والثالثية 
بكفاءة وفاعلية.

توفير بنية تحتية 
مالئمة في 

المستشفيات لتقديم 
الخدمات الصحية بما 
يتماشى مع المعايير 

العالمية والتكنولوجيا 
الحديثة والمحوسبة.

توفير وتطوير 
الخدمات العالجية 

المختلفة في 
المستشفيات.

تطوير ودعم 
الخدمات الطبية 

المساندة.

تطوير ودعم 
الخدمات الفندقية

تطوير البنية  
التحتية لخدمات 

الرعاية الصحية 
الثانوية والثالثية 

الحكومية.

النتيجة )1.1( توفير الخدمات 
الصحية التشخيصية والعالجية 

والتخصصية ضمن اإِلمكانات 
المتاحة.

النتيجة )2.1( توفير اأَلدوية 
اأَلساسية والمستهلكات الطبية 

والمطاعيم واألجهزة الطبية 
الحديثة.

النتيجة )3.1( البنية التحتية في 
كافة المرافق الصحية متوائمة 

مع المواصفات العالمية 
وصديقة للبيئة وتلبي االحتياجات 

الصحية المتنامية.

النتيجة )5.1( ارتفاع نسبة 
تحويالت شراء الخدمة الى 

المشافي الوطنية والمحلية 
الى 90 % .

النتيجة )14.1( البنية التحتية 
لخدمات اإلسعاف والطوارئ 
ومواجهة األزمات أكثر فاعلية.
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رقم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة برنامج اسم برنامج الموازنة
الموازنة

أهداف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 
يدعمها هدف البرنامج

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

تطبيق منهج صحة 
اأُلْسرة في عيادات 

الرعاية اأَلولية وذلك 
من َأجل ضمان تطوير 

وتكامل خدمات 
الرعاية الصحية 

اأَلولية.

تطبيق منهج صحة 
األسرة في الرعاية 

الصحية اأَلولية.

النتيجة )4.1( منهج صحة اأُلْسرة 
)صحة العائلة( معتمد ومطبق 

في كافة المحافظات.

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

ِإستدامة تقديم 
وتطوير خدمات 

وبرامج الرعاية 
الصحية اأَلولية 
والصحة العامة 

حسب سلة الخدمات 
المعتمدة.

ضمان تقديم 
وتطوير برامج 

وخدمات الصحة 
المجتمعية والصحة 
اإلنجابية والجنسية، 

وخدمات رعاية 
االطفال وبرنامج 
التحويل الوطني 

لضحايا العنف 
المبني على النوع 

االجتماعي.

النتيجة )6.1( خدمات وبرامج 
الصحة االنجابية والجنسية 

متوفرة للنساء في كافة 
المراحل العمرية، بما يساهم 

في التحسن المستمر لمؤشرات 
صحة األم والطفل ومؤشرات 

الصحة االنجابية، وتشمل 
الحفاظ على التغطية العالية 

لخدمات رعاية الحمل والوالدة 
وما بعد الوالدة وتلبية الحاجة 
غير الملباة من وسائل تنظيم 

األسرة وادخال خدمات جديدة 
السيما خدمة رعاية ما قبل 

الحمل والمشورة لألزواج الشابة، 
رعاية سن األمان، خدمات الصحة 

والمشورة النفسية للنساء 
أثناء وبعد الحمل والوالدة 

واالجهاض.

النتيجة)7.1( خدمات الرعاية 
الصحية والنفسية للنساء 

ضحايا العنف المبني على النوع 
االجتماعي متوفرة بجودة عالية 
من خالل نظام التحويل الوطني 

للنساء المعنفات.

النتيجة )8.1( برامج صحة الطفل 
والصحة المجتمعية تقدم بشكل 

فعال وممأسس، وخاصة التي 
تستهدف الفئات األكثر احتياجا 

من المراهقين، كبار السن، 
وذوي االعاقة، ورعاية الطفولة 

المبكرة.
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رقم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة برنامج اسم برنامج الموازنة
الموازنة

أهداف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 
يدعمها هدف البرنامج

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

ِإستدامة تقديم 
وتطوير خدمات 

وبرامج الرعاية 
الصحية اأَلولية 
والصحة العامة 

حسب سلة الخدمات 
المعتمدة.

ضمان توفير 
خدمات الصحة 

السنية والصحة 
المدرسية .

النتيجة )9.1( تنفيذ برنامج 
موسع للكشف عن أمراض النظر 

وأمراض االسنان لدى طلبة 
المدارس من خالل برامج الصحة 

المدرسية.

النتيجة )12.1( خدمات وبرامج 
صحة الفم واألسنان منفذة 

بفاعلية.

النتيجة (4.3( تطوير وتطبيق 
معايير الجودة في عيادات 

الصحة السنية.

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

ِإستدامة تقديم 
وتطوير خدمات 

وبرامج الرعاية 
الصحية اأَلولية 
والصحة العامة 

حسب سلة الخدمات 
المعتمدة.

ضمان توفر خدمات 
صحة البيئة في رش 
المبيدات، وتراخيص 
الحرف والصناعات، 

وقضايا الصرف 
الصحي وإدارة 

النفايات الطبية.

النتيجة )10.1( يرامج صحة 
البيئة منفذة بفاعلية بما فيها 

خدمات معالجة النفايات الطبية، 
ورش المبيدات وتنقية مياه 

الشرب والسالمة المهنية وربط 
األمراض بمسبباتها.

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

ِإستدامة تقديم 
وتطوير خدمات 

وبرامج الرعاية 
الصحية اأَلولية 
والصحة العامة 

حسب سلة الخدمات 
المعتمدة.

ضمان توفير 
وتقديم خدمات 
الصحة النفسية 
المجتمعية في 
عيادات الصحة 

العامة إِلكتشاف 
ومعالجة الحاالت 

المرضية وتقليل 
المضاعفات.

النتيجة رقم )13.1( خدمات 
الصحة النفسية المجتمعية 
مقدمة بفاعلية وتستهدف 
الفئات ذوي االحتياج خاصة 

النساء واالطفال.

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

ِإستدامة تقديم 
وتطوير خدمات 

وبرامج الرعاية 
الصحية اأَلولية 
والصحة العامة 

حسب سلة الخدمات 
المعتمدة.

ضمان توفير 
خدمات التغذية 

في عيادات الرعاية 
الصحية األولية.

النتيجة )11.1( برامج األغذية 
المدعمة والخاصة وبرامج 
التغذية وتشجيع الرضاعة 
الطبيعية منفذة بفاعلية 
وتستهدف الفئات ذوي 

االحتياج.
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رقم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة برنامج اسم برنامج الموازنة
الموازنة

أهداف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 
يدعمها هدف البرنامج

الهدف االستراتيجي الثاني: تعزيز برامج ِإدارة اأَلمراض غير السارية والرعاية الصحية الوقائية والوعي الصحي المجتمعي

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

ِإستدامة تقديم 
وتطوير خدمات 

وبرامج الرعاية 
الصحية اأَلولية 
والصحة العامة 

حسب سلة الخدمات 
المعتمدة.

تعزيز البرامج 
والسياسات الصحية 

الوقائية للحد من 
والكشف المبكر عن 

اأَلمراض والمشكالت 
الصحية بما فيها 

األمراض غير السارية 
واإِلعاقات واأَلمراض 

السارية والمخاطر 
الصحية العالمية 

واألوبئة.

ضمان تقديم 
البرامج والخدمات 

التشخيصية 
والعالجية في 

مراكز الرعاية 
الصحية االولية 

العامة والتخصصية.

النتيجة )1.2(  برنامج منظمة 
الصحة العالمية لألمراض 

 )PEN approach( المزمنة
مطبق بشكل فعال من خالل 
بروتوكوالت وطنية معتمدة.

النتيجة )2.2( تحسين وصول 
المواطنين لخدمات التشخيص 

المبكر المراض السرطان، وذلك 
من خالل تعزيز برامج التقصي 

عن سرطان الثدي وسرطان 
عنق الرحم وسرطان القولون، 

وتحسين مستوى توفر االجهزة 
والخدمات التشخيصية.

النتيجة )1.1( توفير الخدمات 
الصحية التشخيصية والعالجية 

والتخصصية ضمن اإِلمكانات 
المتاحة.

النتيجة )2.1( توفير اأَلدوية 
اأَلساسية والمستهلكات الطبية 

والمطاعيم واألجهزة الطبية 
الحديثة.
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جدول 8: برامج الموازنة والنتائج

رقم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة برنامج اسم برنامج الموازنة
الموازنة

أهداف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 
يدعمها هدف البرنامج

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

تعزيز البرامج 
والسياسات الصحية 

الوقائية للحد من 
والكشف المبكر عن 

اأَلمراض والمشكالت 
الصحية بما فيها 

األمراض غير السارية 
واإِلعاقات واأَلمراض 

السارية والمخاطر 
الصحية العالمية 

واألوبئة. 

تعزيز أنماط 
الحياة الصحية 
والسلوكيات 

الصحية من خالل 
برامج وأنشطة 

التثقيف الصحي 
وتنفيذ السياسات 
الوقائية وادماجها 

باالستراتيجيات 
الوطنية المختلفة.

النتيجة )3.2( توصيات منظمة 
الصحة العالمية فيما يخص الحد 

من االصابة باألمراض المزمنة 
ومضاعفاتها مطبقة وتشمل 
التقليل من معدل استهالك 

المجتمع لملح الطعام، التخلص 
التام من استهالك الدهون 
المهدرجة وتقليل استهالك 

الدهون المشبعة، والتقليل من 
معدل استهالك السكر.

النتيجة )4.2( برامج التوعية 
الصحية والسلوك الصحي 

منفذة في عدة مجاالت هامة: 
انماط الحياة الصحي، والحوادث 
وباالخص حوادث الطرق، وصحة 
الشباب والمراهقين بالتركيز على 
العنف وآفة المخدرات والتدخين 

والصحة الجنسية، والوقاية 
من االمراض المزمنة والصحة 

االنجابية لالزواج الشابة، والبيئة 
الصحية االمنة، ومخاطر االشعة 

لدى المرضى والعاملين.

النتيجة )5.2( اللوائح التنفيذية 
لقانون منع التدخين معتمدة 

ومطبقة.

النتيجة )6.2( بروتوكوالت 
الكشف المبكر عن اإلعاقات 

وتأخر النمو لدى األطفال 
معتمدة ومنفذة وخدمات 

الرعاية التدخلية متوفرة.

النتيجة )8.2( المركز الوطني 
لعالج اإِلدمان وِإعادة التْأهيل 
ومراكز عالج الهيروين بالبدائل 

تعمل بفاعلية وتقدم الخدمات 
المجانية.
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رقم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة برنامج اسم برنامج الموازنة
الموازنة

أهداف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 
يدعمها هدف البرنامج

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

تعزيز البرامج 
والسياسات الصحية 

الوقائية للحد من 
والكشف المبكر عن 

اأَلمراض والمشكالت 
الصحية بما فيها 

األمراض غير السارية 
واإِلعاقات واأَلمراض 

السارية والمخاطر 
الصحية العالمية 

واألوبئة. 

ضمان متابعة 
اأَلمراض السارية 
والمعدية والحد 

من ِإنتشارها 
وتطبيق البرنامج 
الوطني للتطعيم.

النتيجة )6.2( السيطرة على 
األمراض المعدية واألوبئة 

الجانحة واألمراض الحيوانية 
والمنقولة بواسطة المياه او 

الغذاء يتم بشكل فعال.

النتيجة )7.2( السياسات 
واإلجراءات الالزمة لمواجهة 

جائحة كوفيد مستمر بفاعلية 
وتتماشى مع توصيات منظمة 

الصحة العالمية ومستجدات 
الوضع الوبائي.

النتيجة )11.5( الخطط الوطنية 
لتعزيز الجاهزية للطوارئ وتطبيق 
اللوائح الصحية الدولية معتمدة 

ومطبقة.

النتيجة )2.1( توفير اأَلدوية 
اأَلساسية والمستهلكات الطبية 

والمطاعيم واألجهزة الطبية 
الحديثة.

الهدف االستراتيجي الثالث: مَأسسة نظم الجودة في كافة نواحي تقديم الخدمة الصحية.

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

مَأسسة نظم الجودة 
الصحية وسالمة 

المريض في الرعاية 
الصحية اأَلولية، 

وتطبيق المبادرات 
الداعمة لذلك.

تطبيق معايير 
ومبادرات الجودة 
في مراكز الرعاية 

الصحية األولية.

تطوير ودعم 
الخدمات الطبية 

المساندة.

النتيجة )2.3( المعايير الوطنية 
للجودة الصحية مطبقة في 
مراكز الرعاية الصحية اأَلولية.

النتيجة )3.3( زيادة عدد 
المختبرات الحكومية التي تطبق 

معايير اآليزو ِإلى 15 مختبرًا.

النتيجة )4.3( تطوير وتطبيق 
معايير الجودة في عيادات 

الصحة السنية.

النتيجة )7.3( مبادرة عيادات 
صديقة الطفل معتمدة 

ومطبقة في عيادات الرعاية 
الصحية األولية.
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رقم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة برنامج اسم برنامج الموازنة
الموازنة

أهداف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 
يدعمها هدف البرنامج

خدمات رعاية صحية 1012
ثانوية وثالثية 

مستدامة ذات جودة 
عالية.

مَأسسة نظم الجودة 
الصحية وسالمة 

المريض في الرعاية 
الصحية اأَلولية، 

وتطبيق المبادرات 
الداعمة لذلك.

تطبيق مبادرة 
سالمة المريض 

ومبادرات 
الجودة المختلفة 

في المشافي 
الحكومية.

تطوير ودعم 
الخدمات الطبية 

المساندة.

النتيجة )1.3( معايير مبادرة 
سالمة المريض مطبقة في 

كافة المستشفيات الحكومية 
والمشاركة )140 معيارًا(.

النتيجة )3.3(  زيادة عدد 
المختبرات الحكومية التي تطبق 

معايير اآليزو ِإلى 15 مختبرًا.

النتيجة )5.3( سياسات وِإجراءات 
مكافحة وضبط العدوى مطبقة 

في المرافق الصحية المختلفة.

النتيجة )6.3( مبادرة 
مستشفيات صديقة الطفل 

مطبقة بفاعلية من خالل عملية 
متابعة وتقييم مستمرة.

البرنامج االداري 1015
والحوكمة.

تعزيز النظم االدارية 
والمعلوماتية في 

القطاع الصحي.

تطوير نظام وطني 
لإلعتماد الصحي.

النتيجة )8.3( جسم وطني 
مستقل لإلعتماد الصحي يعمل 

بكفاءة مع نهاية العام 2022.

الهدف االستراتيجي الرابع: توفير موارد بشرية صحية كافية وكفؤة ومؤهلة

البرنامج االداري 1015
والحوكمة.

استدامة وكفاية 
الموارد المالية 

والبشرية. 

تطبيق النظام 
الوطني للتطوير 

المهني المستمر 
وِإنهاء جدول  

الوصف الوظيفي.

النتيجة رقم )1.4( الكوادر 
البشرية الصحية متوفرة بنسب 
تتالئم مع االحتياجات الصحية 

والنمو السكاني.

النتيجة رقم )2.4( برنامج التطوير 
المهني المستمر مطبق.

النتيجة رقم )3.4( برامج التعليم 
االلكتروني والتدريب الوجاهي 

مستمرة.

النتيجة رقم )4.4( االستراتيجية 
الوطنية لتخطيط وتنمية الموارد 

البشرية الصحية معتمدة.

النتيجة رقم )5.4( التزام 
المؤسسات الحكومية بمدونة 

السلوك الوظيفي.
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جدول 8: برامج الموازنة والنتائج

رقم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة برنامج اسم برنامج الموازنة
الموازنة

أهداف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 
يدعمها هدف البرنامج

الهدف االستراتيجي الخامس: تعزيز الحوكمة الصحية بما في ذلك التنمية المؤسساتية وتعزيز تطبيق القوانين والتشريعات 
والتكامل ما بين مقدمي الخدمات، وتعزيز التمويل الصحي.

خدمات رعاية صحية 1011
َأولية وصحة عامة 

مستدامة ذات جودة 
عالية وتعزيز َأنماط 

الحياة الصحية.

توفير بنية تحتية 
مالئمة لتقديم 

الخدمات الصحية بما 
يتماشى مع المعايير 

العالمية والتكنولوجيا 
الحديثة.

تشغيل وتوسعة 
النظام المحوسب 
في مراكز الرعاية 

الصحية اأَلولية.

النتيجة )2.5( تطبيقات الصحة 
اإللكترونية فعالة حسب الخطط 

واالستراتيجيات المعتمدة  بما 
فيها حوسبة نظم المعلومات 

الصحية المختلفة والتطبب عن 
بعد والتعليم اإللكتروني.

النتيجة )1.5( َأنظمة رصد 
صحي فاعلة في عدة مجاالت: 

اأَلمراض المزمنة، والسرطان، 
واإلعاقات، واأَلمراض الوبائية، 

والرصد التغذوي، وحوادث 
الطرق، وصحة األم والطفل، 

وتصوير الثدي، والعنف المبني 
على النوع االجتماعي.

خدمات رعاية صحية 1012
ثانوية وثالثية 

مستدامة ذات جودة 
عالية.

توفير بنية تحتية 
مالئمة في 

المستشفيات لتقديم 
الخدمات الصحية بما 
يتماشى مع المعايير 

العالمية والتكنولوجيا 
الحديثة.

استكمال تطبيق 
وتفعيل النظام 

الصحي المحوسب 
في كافة 

المستشفيات.

النتيجة )1.5( َأنظمة رصد 
صحي فاعلة في عدة مجاالت: 

اأَلمراض المزمنة، والسرطان، 
واإلعاقات، واأَلمراض الوبائية، 

والرصد التغذوي، وحوادث 
الطرق، وصحة األم والطفل، 

وتصوير الثدي، والعنف المبني 
على النوع االجتماعي.

النتيجة )2.5( تطبيقات الصحة 
اإللكترونية فعالة حسب الخطط 

واالستراتيجيات المعتمدة  بما 
فيها حوسبة نظم المعلومات 

الصحية المختلفة والتطبب عن 
بعد والتعليم اإللكتروني.
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جدول 8: برامج الموازنة والنتائج

رقم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة برنامج اسم برنامج الموازنة
الموازنة

أهداف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 
يدعمها هدف البرنامج

البرنامج االداري 1015
والحوكمة.

تعزيز النظم االدارية 
والمعلوماتية في 

القطاع الصحي 
الفلسطيني.

تطوير البنية التحتية 
للمراكز االدارية 
وربطها بالنظام 

المحوسب.

النتيجة )1.5( َأنظمة رصد 
صحي فاعلة في عدة مجاالت: 

اأَلمراض المزمنة، والسرطان، 
واإلعاقات، واأَلمراض الوبائية، 

والرصد التغذوي، وحوادث 
الطرق، وصحة األم والطفل، 

وتصوير الثدي، والعنف المبني 
على النوع االجتماعي.

النتيجة )2.5( تطبيقات الصحة 
اإللكترونية فعالة حسب الخطط 

واالستراتيجيات المعتمدة  بما 
فيها حوسبة نظم المعلومات 

الصحية المختلفة والتطبب عن 
بعد والتعليم اإللكتروني.

البرنامج االداري 1015
والحوكمة

تعزيز النظم االدارية 
والمعلوماتية في 

القطاع الصحي 
الفلسطيني.

تعزيز الدور القيادي 
والتنظيمي لوزارة 

الصحة الفلسطينية.

النتيجة )1.5( َأنظمة رصد 
صحي فاعلة في عدة مجاالت: 

اأَلمراض المزمنة، والسرطان، 
واإلعاقات، واأَلمراض الوبائية، 

والرصد التغذوي، وحوادث 
الطرق، وصحة األم والطفل، 

وتصوير الثدي، والعنف المبني 
على النوع االجتماعي.

النتيجة )7.5( نظام التَأمين 
الصحي الحكومي معدل ومطور 

بما يحقق العدالة والحماية 
المالية ويتالئم مع التغطية 

الصحية الشاملة.

النتيجة )10.5( أنظمة الرقابة 
والمسائلة والمتابعة فعالة على 

كافة المستويات.

النتيجة )12.5( اعالم صحي 
فاعل وقادر على التواصل مع 

الجمهور بكفاءة وفاعلية.

النتيجة )5.2( اللوائح التنفيذية 
لقانون منع التدخين معتمدة 

ومطبقة.
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جدول 8: برامج الموازنة والنتائج

رقم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة برنامج اسم برنامج الموازنة
الموازنة

أهداف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 
يدعمها هدف البرنامج

البرنامج االداري 1015
والحوكمة

تعزيز النظم االدارية 
والمعلوماتية في 

القطاع الصحي 
الفلسطيني.

النتيجة )6.5( 
القطاع الدوائي 

يوفر كافة اأَلدوية 
والمستهلكات 

الطبية والصيدالنية 
بجودة عالية وحسب 

اإِلحتياجات المحلية 
وضمن نظام دوائي 

معتمد للتسجيل 
والجودة والرقابة 

والتصنيع والتسويق 
واإِلستيراد والتصدير.

تعزيز اداء القطاع 
الدوائي وضمان 

تطبيق السياسات 
الدوائية المعتمدة 

وضمان مأمونية 
الغذاء والدواء 

الفلسطيني.

النتيجة )4.5( نظام تسجيل 
األغذية الخاصة واالغذية 

المضاف لها المعادن 
والفيتامينات مطبق.
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جدول 8: برامج الموازنة والنتائج

رقم برنامج 
الموازنة

غايات سياسة برنامج اسم برنامج الموازنة
الموازنة

أهداف برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف اإلستراتيجية التي 
يدعمها هدف البرنامج

البرنامج االداري 1015
والحوكمة

تعزيز النظم االدارية 
والمعلوماتية في 

القطاع الصحي 
الفلسطيني.

تعزيز التخطيط 
والسياسات الصحية 

ومتابعة تنفيذها.

النتيجة )2.5( تطبيقات الصحة 
اإللكترونية فعالة حسب الخطط 

واالستراتيجيات المعتمدة  بما 
فيها حوسبة نظم المعلومات 

الصحية المختلفة والتطبب عن 
بعد والتعليم اإللكتروني.

النتيجة )3.5( نظام المعلومات 
الصحية فعال ويضمن توافر 
البيانات المَؤشرات الصحية 

المعتمدة المالئمة لمتابعة 
الوضع واأَلداء الصحي.

النتيجة )5.5( الخطط الوطنية 
لتطوير الخدمات الصحية 
وتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة مطبقة.

النتيجة )11.5( الخطط الوطنية 
لتعزيز الجاهزية للطوارئ وتطبيق 
اللوائح الصحية الدولية معتمدة 

ومطبقة.

النتيجة )13.5( المعونات 
الخارجية متوافقة مع الخطط 

واألولويات الموضوعة.

النتيجة رقم )4.4( االستراتيجية 
الوطنية لتخطيط وتنمية الموارد 

البشرية الصحية معتمدة.

البرنامج االداري 1015
والحوكمة.

استدامة وكفاية 
الموارد المالية 

والبشرية.

تعزيز وزيادة مصادر 
التمويل الصحي.

النتيجة )7.5( نظام التَأمين 
الصحي الحكومي معدل ومطور 

بما يحقق العدالة والحماية 
المالية ويتالئم مع التغطية 

الصحية الشاملة.

النتيجة )8.5( نظام التجميع 
والتمويل الصحي يتوافق 

مع تطبيق التغطية الصحية 
الشاملة.

النتيجة )9.5( نظام شراء 
الخدمات الصحية وآليات الدفع 

تتوافق مع تطبيق التغطية 
الصحية الشاملة.



القسم السابع

المالحق
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المالحق

الملحق 1: المشاريع الجارية والمعتمدة في وزارة الصحة لألعوام 2021 - 2023

موازنة 2021 أسم المشروع
بالشيكل

موازنة 2022 
بالشيكل

موازنة 2023 
بالشيكل

المانح

البرنامج األول: برنامج الرعاية الصحية األولية والصحة العامة

بناء عيادة في بني 
نعيم مساحة 300 م2 

+ تشطيب + اجهزة 
واثاث/مديرية صحة 

شمال الخليل

الصناديق العربية 630,000420,000-
واإلسالمية 

تحسين تنمية الطفولة 
المبكرة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة

البنك الدولي3,500,0003,500,0003,500,000

بناء عيادة كفر صور 
مساحة 220م2 + 
تشطيب + اجهزة 

واثاث/مديرية صحة 
طولكرم

الصناديق العربية 644,000161,000-
واإلسالمية

بناء عيادة الفارعة 
مساحة : 360م2   + 

تشطيب + اجهزة 
واثاث/ مديرية صحة 

طوباس

الصناديق العربية 714,000476,000-
واإلسالمية 

هيئة األعمال الخيرية 490,000210,000-توفير بنك دم متنقل 
اإلماراتية

بناء وتشطيب وتجهيز 
عيادة صحية في كفر 

راعي/جنين

الصناديق العربية 630,000420,000-
واإلسالمية 

تشطيب وتأهيل جزء 
من الطابق األرضي 

وكامل الطابق األول 
من مبنى البلدية 

إلستخدامه كمركز 
صحي/سلواد

الصناديق العربية 350,000350,000-
واإلسالمية 

القسم السابع
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الملحق 1: المشاريع الجارية والمعتمدة في وزارة الصحة لألعوام 2021 - 2023

موازنة 2021 أسم المشروع
بالشيكل

موازنة 2022 
بالشيكل

موازنة 2023 
بالشيكل

المانح

بناء وتشطيب وتجهيز 
مركز صحي مستوى 

رابع بمساحة 600 م2 
في بيرزيت

الصناديق العربية 1,302,000868,000-
واإلسالمية 

بناء وتشطيب وتجهيز 
طابق إضافي رابع 

لمديرية الصحة 
بمساحة 450 م2 في 

اريحا

الصناديق العربية 612,500612,500-
واإلسالمية 

بناء تشطيب وتجهيز 
طابق إضافي لمديرية 

صحة بيت لحم 
بمساحة 600 م2  

الصناديق العربية 735,000735,000-
واإلسالمية 

بناء وتشطيب وتجهيز 
عيادة صحية مستوى 

ثالث في ديرستيا-
سلفيت بمساحة 

300 م2

الصناديق العربية 630,000420,000-
واإلسالمية 

دعم خدمات األم 
والطفل والخدج في 
قطاع غزة )المرحلة 
التقييمية: خانيونس(

تمويل الوكالة 16,520,00016,520,0008,260,000
الفرنسية للتنمية/ 
وتنفيذ اليونيسف

مشروع إدارة أمراض 
الدم النادرة

وكالة التنمية 1,200,0002,400,0002,400,000
اإليطالية

تحسين جودة تقديم 
خدمات الصحة 

االنجابية والجنسية  

650,000650,000650,000UNFPA

مشروع دعم الرعاية 
الصحية االولية في 

)Sa-posit( فلسطين

وكالة التنمية -1,268,3003,170,750
اإليطالية

مشروع دعم صحة 
الطفل

227,850--UNICEF

تحسين الصحة السنية 
لدى طالب المدارس 

في فلسطين )الصحة 
السنية(

61,250--BARRO foundation
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الملحق 1: المشاريع الجارية والمعتمدة في وزارة الصحة لألعوام 2021 - 2023

موازنة 2021 أسم المشروع
بالشيكل

موازنة 2022 
بالشيكل

موازنة 2023 
بالشيكل

المانح

تحسين جودة خدمات 
الصحة االنجابية 

والوالدة االمنة وما 
بعد الوالدة في 

المناطق المهمشة

جذور--1,750,000

بناء و تأثيث و تجهيز 
العيادة الشرقية في 

قلقيلية 

وزارة الصحة-400,000600,000

تنفيذ برنامج تطعيم 
 Rota( األطفال ضد
Virus( في الضفة 
الغربية وقطاع غزة

الهالل االحمر --700,000
االماراتي

دعم تطبيق منهج 
صحة األسرة في 

الرعاية الصحية األولية

187,400187,400187,400Map-UK

سجالت الصحة 
االنجابية المنسقة 

المحوسبة

WHO/ معهد الصحة --1,900,000
العامة

 مركز طواريء ووالدة 
امنة في دير الغصون 

وبناء وتشطيب مديرية 
صحة طولكرم )عظم(

التعاون االيطالي2,880,0002,880,0002,880,000

مشروع العناية و 
التمكين لمرضى 

الهيموفيليا 

سويسرا--135,000
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الملحق 1: المشاريع الجارية والمعتمدة في وزارة الصحة لألعوام 2021 - 2023

موازنة 2021 أسم المشروع
بالشيكل

موازنة 2022 
بالشيكل

موازنة 2023 
بالشيكل

المانح

متابعة بدء اعمال 
المشاريع الجديدة 

المعتمدة للعام 
2019 الممولة من 

البنك االسالمي 
عبر بكدار وتشمل 

عيادات جينصافوط 
ويعبد ومادما وخرسا 

ونعلين والرماضين 
ومديرية صحة طوباس 
ومديرية صحة سلفيت 

وتشطيب صحة 
طولكرم وتشطيب 

وتجهيز وتأثيث طوارئ 
الظاهرية 

البنك االسالمي-4,455,5004,455,500

مشروع معالجة 
االمراض غير السارية  

CORONA

الحكومة االيطالية--2,588,000

نشاطات دعم برامج 
 Ring الصحية االولية

من الحكومه االيطالية

الحكومة االيطالية--11,200,000

ترميم 6 عيادات في 
رام الله )بيتونيا و 

قراوة بني زيد ورنتيس 
ودير بزيع وبلعين 

والمؤسسة الطبية (

وزارة الصحة-870,000870,000

بناء و تجهيز مركز 
صحي ام الشرايط

وزارة الصحة-496,800331,200

اتمام بناء و تشطيب 
و توسعة وتاهيل 

لمجموعة من 
العيادات )جبع- 

القدس، العوجا- اريحا، 
الموردة-يطا، كرزة-

جنوب الخليل(

تبرع محليال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بيانات

شراء جهاز تصوير اشعة 
طبقي لمديرية صحة 

قباطية

البنك االسالمي-210,000315,000
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الملحق 1: المشاريع الجارية والمعتمدة في وزارة الصحة لألعوام 2021 - 2023

موازنة 2021 أسم المشروع
بالشيكل

موازنة 2022 
بالشيكل

موازنة 2023 
بالشيكل

المانح

مشروع دعم خدمات 
االم والطفل والخدج 
في قطاع غزة \ خان 

يونس 

الوكالة الفرنسية 1,200,0001,400,0001,400,000
للتنمية واليونيسف

تعزيز قدرات اخصائيي 
العالج الطبيعي في 

قطاع غزة

الحكومة اليابانية-364,000546,000

ضمان وصول امن 
لخدمات انقاذ الحياة 

من خالل انشاء وحدة 
LIMB

الهالل االحمر القطري-647,500647,500

بناء و تشطيب و 
تجهيز وحدة رعاية 

صحية اولية في بير 
نباال

الحكومة اليابانية-400,000544,000

بناء طابق اضافي 
مديرية صحة القدس

وزارة الصحة-500,000700,000

مشروع توفير معدات 
و مستلزمات طبية 

للمحافظات الجنوبية

الحكومة االندونيسية-764,750764,750

8,000,0008,000,0008,000,000UNICEFبرامج الصحة  والتغذية

مشروع تطبيق نبض 
الحياة

25,000--World Vision

ميزانية  تقديرية--490,000عيادة سعير

البرنامج الثاني:  برنامج الرعاية الصحية الثانوية والثالثية 

مشروع تحسين 
محطات االوكسجين

الحكومة النرويجية-1,173,250469,300

مشروع  تحسين 
الخدمات الصحية في 

مجمع ناصر الطبي

الحكومة الماليزية--210,000

مشروع اعادة تاهيل 
قسم )العالج الطبيعي 

والتاهيل( في مجمع 
ناصر الطبي

الحكومة اليابانية153,000
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الملحق 1: المشاريع الجارية والمعتمدة في وزارة الصحة لألعوام 2021 - 2023

موازنة 2021 أسم المشروع
بالشيكل

موازنة 2022 
بالشيكل

موازنة 2023 
بالشيكل

المانح

تزويد مشافي وزارة 
الصحة ب 50  حاضنة

الحكومة اليابانية1,750,0002,625,000

معدات طبية 
لمستشفى دورا 

ومستشفى حلحول

الحكومة اليابانية19,600,00019,600,000-

بناء وتشطيب طابق 
اضافي في مستشفى 

 CCU طولكرم )قسم
وتوسعة قسم العناية 
المركزة  لتصبح عشرة 
أسرة بدال من 6 أسرة 

وتجهيز القسمين 
باألجهزة الالزمة(

الصناديق العربية 5,250,0003,500,000-
واإلسالمية 

تشطيب وتجهيز 
طابق التسوية في 

مستشفى يطا 
الحكومي  )قسم 
المغسلة وثالجة 

الموتى ومستودع(

الصناديق العربية 1,155,000770,000-
واإلسالمية 

إعادة تأهيل قسم 
الطوارئ في 

مستشفى يطا 
الحكومي وتوفير 

األجهزة والمعدات 
الالزمة

الصناديق العربية -1,500,0002,000,000
واإلسالمية

مشروع دعم إعادة 
تأهيل قسم العمليات 

في مستشفى 
طولكرم الحكومي

جمعية إغاثة أطفال 588,000392,000-
فلسطين

إنشاء مخازن ومطبخ 
بمساحة 700م2، 

واعادة تأهيل المخازن 
القديمة لتحويلها الى 
وحدة غسيل كلى في 

مستشفى طولكرم 

الصناديق العربية -2,000,0002,200,000
واإلسالمية

تجهيز قسم الحضانة 
الجديد في مستشفى 
جنين الحكومي )أجهزة 

ومعدات(

جمعية إغاثة أطفال 400,000400,000400,000
فلسطين
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الملحق 1: المشاريع الجارية والمعتمدة في وزارة الصحة لألعوام 2021 - 2023

موازنة 2021 أسم المشروع
بالشيكل

موازنة 2022 
بالشيكل

موازنة 2023 
بالشيكل

المانح

دعم خدمات التأهيل 
والعالج الطبيعي

7,000,00014,000,00014,000,000KOIKA

دعم مشافي وزارة 
الصحة في الضفة 

الغربية وقطاع غزة 
باألجهزة الثقيلة ذات 

العالقة باالستجابة 
لألمراض المزمنة )في 
رفيديا وغزة األوروبي 

واألندونيسي وناصر(

الحكومة اليابانية14,000,00028,000,00028,000,000

PET SCAN الحكومة اليابانية9,500,0009,500,000-مشروع

مشروع دعم 
اإلستجابة لحالة 

الطوارئ في قطاع 
غزة )تركيز على 

مستشفى الشفاء(

وكالة التنمية 368,000736,000736,000
اإليطالية

تزويد مستشفى 
طوباس الحكومي 
بجهاز تصوير طبقي

)CT SCAN(480,000720,000- مقاطعة اوكيتاني
الفرنسية (توأمة مع 

محافظة طوباس)

تشطيب وتجهيز 
مستشفى قلقيلية

الصناديق العربية 2,100,0002,100,000-
واإلسالمية 

بناء وتاثيث مستشفى 
دورا 

الحكومة االيطالية--15,680,000

بناء وتاثيث مستشفى 
حلحول

الحكومة االيطالية--15,680,000

توسعة مستشفى 
سلفيت 

الكويت--700,000

بناء قسم اشعة 
وعيادات و طابق 

جديد في مستشفى 
يطا الحكومي

البنك االسالمي--1,400,000

البنك العربي--175,000غرفة فريزر مركزي 
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الملحق 1: المشاريع الجارية والمعتمدة في وزارة الصحة لألعوام 2021 - 2023

موازنة 2021 أسم المشروع
بالشيكل

موازنة 2022 
بالشيكل

موازنة 2023 
بالشيكل

المانح

تطوير البنية التحتية 
والجودة في 

المختبرات وبنوك الدم 
في مستشفيات وزارة 

الصحة )عالية، جنين، 
رفيديا(

البنك االسالمي--5,670,000

مشروع Ring ويتضمن 
شراء اجهزة طبية وبناء 

في مستشفى جنين 
وبناء طابق لقسم 
القسطرة وجراحة 

القلب 

الحكومة االيطالية5,600,0005,600,0002,800,000

المستشفى التخصصي 
الهندي الفلسطيني 

الحكومة الهندية34,800,00040,600,00040,600,000

تطوير أقسام غسيل 
الكلى بالمستشفيات

الصناديق العربية --100,000
واالسالمية

تشطيب طابق عظم 
اضافي فوق طوارئ 

مستشفى رفيديا

وزارة الصحة-350,000150,000

وحدة سرطان الثدي 
في مستشفى بيت 

جاال

الحكومة االيطالية--2,950,000

مستشفى الصداقة  
الفلسطيني التركي 

\ غزة

تركيا-73,500,00029,400,000

تأهيل مركز الصحة 
النفسية \ بيت لحم

البنك االسالمي--1,178,100

تجهيزات مستشفى 
هوجو شافيز للعيون 

في ترمسعيا

البنك االسالمي3,150,0003,150,000

بناء طابق جديد تابع 
لقسم االطفال في 

مجمع فلسطين 
الطبي

PCRFال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بيانات

وحدة سرطان الثدي 
في مستشفى رفيديا

Map-UKال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بيانات
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الملحق 1: المشاريع الجارية والمعتمدة في وزارة الصحة لألعوام 2021 - 2023

موازنة 2021 أسم المشروع
بالشيكل

موازنة 2022 
بالشيكل

موازنة 2023 
بالشيكل

المانح

شراء 50 حاضنة 
للمستشفيات

البنك االسالمي-2,375,0002,000,000

مشروع شراء جهاز 
طبقي متطور 

لمستشفى جنين

البنك االسالمي--3,500,000

تحديث اجهزة التصوير 
االشعاعي والطبقي 
في مستشفى عالية 

وتوريد جهاز طبقي 
لمستشفى يطا

البنك االسالمي--3,500,000

تطوير و تحديث 
اجهزة معالجة المياه 

في اقسام غسيل 
الكلى بالمستشفيات 

RO system في 
مستشفيات يطا 

وعالية وجنين

البنك االسالمي-1,155,000770,000

بناء قسم التنظير في 
بيت جاال 

البنك االسالمي1,300,0002,600,0002,600,000

تأهيل قسم طواريء 
مستشفى عالية

902,500--PCRF

بناء وتشطيب وتجهيز 
خاص بجراحة األعصاب 
في مستشفى رفيديا

وزارة الصحة2,000,0005,000,0005,000,000

توريد 100 حاضنة 
للمستشفيات

الرئاسة و جايكا-4,000,0004,750,000

توريد 3 اجهزة تخدير 
و 3 اجهزة مراقبة 

تخديرية لمستشفى 
ابو الحسن القاسم 

\ يطا

315,000

بناء وتجهيز وحدة 
عناية مكثفة لالطفال 

و قسم قلب اطفال 
في مجمع فلسطين 

الطبي

11,200,000
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الملحق 1: المشاريع الجارية والمعتمدة في وزارة الصحة لألعوام 2021 - 2023

موازنة 2021 أسم المشروع
بالشيكل

موازنة 2022 
بالشيكل

موازنة 2023 
بالشيكل

المانح

بناء طابقين لقسم 
النسائية والوالدة 

وقسم العمليات في 
أبناء رام الله

2,000,0002,500,0002,500,000

شراء وتوريد وتركيب 
أجهزة طبية لمواجهة 

فيروس كوفيد

الوكالة الفرنسية 5,200,000
للتنمية 

البرنامج الثالث:  البرنامج االداري والحوكمة

مشروع كلية فلسطين 
للتمريض 

البنك الدولي--210,000

مشروع تعزيز صمود 
النظام الصحي 

الفلسطيني

البنك الدولي-6,000,0006,000,000

دعم منظمة الصحة 
العالمية للبرامج 

الصحية

500,000500,000500,000WHO

الفترة االنتقالية 
للمعهد الوطني 

الفلسطيني للصحة 
العامة

WHOال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بيانات

تمكين مقدمي الرعاية 
الصحية لالطفال 

450,00090,000-World Vision

تعزيز القدرات 
االساسية لتنفيذ 

اللوائح الصحية الدولية

1,400,000950,000950,000WHO

تقييم موضوع االنتحار 
و تطوير االطار 
المفاهيمي له

980,000--MDM-CH

التنمية الريفية في نهر 
C االردن مناطق

الوكالة الفرنسية --387,500
للتنمية
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الملحق 1: المشاريع الجارية والمعتمدة في وزارة الصحة لألعوام 2021 - 2023

موازنة 2021 أسم المشروع
بالشيكل

موازنة 2022 
بالشيكل

موازنة 2023 
بالشيكل

المانح

المساعدة الفنية 
لموضوع سالمة 

االغذية في فلسطين

175,000--UNIDO

اتفاقية التعاون 
االطاري بين المركز 

البولندي  للمساعدات 
الدولية ووزارة الصحة

437,500--PCPM

برنامج تنمية وصمود 
المجتمع

490,000--UNDP

بناء وتجهيز وتأثيث 
كلية ابن سينا للعلوم 

الصحية 

الوكالة الفرنسية 16,000,00032,000,00032,000,000
للتنمية

اإلستجابة الطارئة 
لجائحة كوفيد 19 في 
الضفة الغربية وقطاع 

غزة

البنك الدولي--6,300,000

اإلستجابة الطارئة 
لجائحة كوفيد 19 في 
الضفة الغربية وقطاع 

غزة

20,000,000--WHO

344,426,200280,622,900197,897,900إجمالي الموازنة
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الملحق 2:  المشاريع المقترحة لألعوام 2021 - 2023

 موازنة المشروع المشروع المقترح
بالدوالر

البرنامج األول: برنامج الرعاية االولية والصحة العامة

480,000تحسين البنية التحتية لمختبرات الرعاية الصحيةفلسطين

2,050,000دعم برامج الصحة الوقائية والصحة العامة واألمراض المزمنة

 دعم برنامج معالجة النفايات الطبية: استحداث محارق لمعالجة النفايات الطبية 
والدوائية الناتجة عن وزارة الصحة، ثالثة محارق بسعة 30  -  50 كغم للدورة 

الواحدة، باإلضافة لجهاز تقطيع وبنيه تحتيه

1,150,000

100,000عمل بروتوكول وطني خاص بسرطان القولون

)BSCs( 50,000شهادة واعتماد خزانات السالمة الحيوية

50,000انشاء مركز مصادر معلومات  تثقيفي صحي 

100,000انشاء نظام معلوماتي خاص بالمختبرات 

)IVDs( إنشاء مختبر لتقييم أدوات األجهزة المخبرية 
 Establishment of laboratory for evaluation of In - vitro Diagnostics

150,000

إنشاء مركز تأهيل )يقدم خدمات تأهيلية لجميع الفئات العمرية ويشمل العالج 
الطبيعي والعالج الوظيفي وعالج النطق والسمع وغيرها حسب اإلحتياج( 

3,000,000

 DIGITAL استبدال واضافة اجهزة اشعة في المستشفيات ومديريات الصحة
RADIOGRAPHY

4,500,000

10,000شراء جهاز للمسح االشعاعي لفحص التسرب االشعاعي

MAMMOGRAPHY 600,000استبدال اجهزه لتصوير الثدي

6,000,000توفير عيادات متنقلة في محافظات الضفة الغربية عدد 15

80,000انشاء مختبر لمعايرة األجهزة المخبرية 

توفير أجهزة ومعدات لمديريات الصحة التابعة لإلدارة العامة للرعاية الصحية 
األولية

2,500,000

85,000إنشاء غرف تفريز للتطعيمات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

400,000تاهيل مبنى مديرية الصحة واضافة طابق ثالث الخليل

100,000تاهيل وصيانة عيادة الكرنتينا 

180,000بناء طابق اضافي لعيادة اذنا 

230,000بناء عيادة المشارقة مساحة : 220 م2 + تشطيب + اجهزة /مديرية صحة الخليل

250,000بناء عيادة بيت كاحل
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الملحق 2:  المشاريع المقترحة لألعوام 2021 - 2023

 موازنة المشروع المشروع المقترح
بالدوالر

490,000بناء عيادة دورا المركزيةجنوب الخليل

180,000بناء عيادة صحية لمنطقة الصرة 

280,000بناء طابق اضافي لعيادة الظاهرية 

280,000بناء طابق اضافي لمديرية الصحة 

1,200,000بناء مديرية صحة شمال الخليل m2 1500 /تجهيز+أثاثشمال الخليل

160,000عيادة الشيوخ

10,000درج طوارئ لعيادة حلحول

140,000ترميم وتاهيل عيادة بني نعيم الحالية 

40,000مختبر لعيادة قفان خميس واضافة غرف 

300,0000بناء طابق ثالث مساحة 450 م+2تشطيب+أثاثيطا

150,000بناء طابق اضافي للعيادة المركزية 

70,000اضافة بناء الى عيادة بيت عمرة 

80,000بناء اضافي الى عيادة زويدين

80,000بناء اضافي الى عيادة ام عامر

15,000بناء سور حول مركز طوارئ الظاهرية الظاهرية

250,000تشطيب الطابق الرابع لمركز الظاهرية للطوارئ

35,000مصعد كهربائي في المديريةاريحا 

100,000توسيع وترميم عيادة الديوك الفوقا

80,000عيادة النويعمة 

343,000بناء طابق اضافي لمديرية صحة القدسالقدس 

30,000بناء مستودع لالدوية في المديرية 

90,000توفير اجهزة طبية للمديرية 
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الملحق 2:  المشاريع المقترحة لألعوام 2021 - 2023

 موازنة المشروع المشروع المقترح
بالدوالر

50,000عمل موقف سيارات في المديريةبيت لحم 

20,000عمل بئر ماء في مديرية الصحة

500,000بناء عيادة الشوامرة 

25,000تجهيز عيادة اسنان لذوي االحتياجات الخاصة 

50,000عمل قاعة انتظار امام مبنى المديرية 

300,000توسعة عيادة حوسان 

100,000توسعة عيادة العبيدية 

250,000ترميم عيادة كنيسة المهد

300,000توسعة عيادة بيت فجار 

20,000ترميم عيادة الرشايدة 

20,000ترميم عيادة واد فوكين 

10,000اضافة كافتيريا الى مبنى المديرية 

بناء طابق اضافي لمديرية صحة جنين مساحة 450م2 + تشطيب + اثاث/مديرية جنين 
صحة جنين

350,000

900,000تحويل عيادات من مستوى اول الى مستوى ثاني عدد ) 5 ( 

180,000بناء وتشغيل مركز صحي برطعة الشرقية 

50,000بناء مستودع لوازم في المديرية

MOBILE MAMOGRAM 150,000توفير جهاز

180,000بناء وتشغيل مركز صحي رمانة 

180,000بناء وتشغيل مركز صحي المغير 

350,000بناء وتشغيل مركز صحي صانور 

50,000بناء خزان ماء وازالة جدران وتاهيل ساحات 

150,000اعادة تاهيل وتشغيل مبنى العيادة الشرقية في المدينة 

350,000بناء وتشغيل مركز صحي سيلة الظهر 

180,000بناء وتشغيل مركز صحي طورة الغربية 

180,000بناء وتشغيل مركز صحي عانين 
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الملحق 2:  المشاريع المقترحة لألعوام 2021 - 2023

 موازنة المشروع المشروع المقترح
بالدوالر

استحداث وحدة الكشف على البكتيريا  المقاومة المضادات الحيوية في مختبر رام الله 
األحياء الجزيئية التابع لمختبر الصحة المركزي

100,000

توفير جهاز  Sanger Sequencing للمركز الوطني لتشخيص السرطان والوراثة 
الجزيئية

220,000

بناء الطابق الخامس في بناية بنك الدم المركزي لتوسعة المركز الوطني 
لتشخيص السرطان

165,000

40,000توفير جهاز لمعالجة النفايات الطبية في مديرية صحة رام الله.

غير متوفرجهاز تصوير  FUME HOOD لقسم الزراعة في مديرية صحة رام الله

350,000بناء طابق اضافي لمديرية الصحة سلفيت 

240,000عيادة صحية دير بلوط

240,000عيادة صحية في مردة 

60,000تجهيز مركز طوارئ عيادة بديا 

110,000تكملة طابق الصحة النفسية 

40,000سيارة ادارية للمديرية 

290,000مركز صحي الفارعة طوباس

290,000مركز صحي تياسير 

290,000مركز صحي بردال 

160,000بناء قسم للطوارئ في عين البيضاء 

75,000جهاز اشعة X - ray  لمركز صحي طمون الشرقية

35,000جهاز تحميض  CR لمركز اشعة عين البيضا 

155,000عيادة فرعون طولكرم

155,000مركز صحي صيدا 

155,000مركز صحي النزلة الشرقية 

30,000مركز صحي كفر جمال 

30,000مركز صحي عتيل 

700,000توفير اجهزة طبية للمديرية 

85,000سيارات ادارية عدد ) 2 (

200,000استكمال المرحلة الرابعة لمديرية صحة طولكرم
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الملحق 2:  المشاريع المقترحة لألعوام 2021 - 2023

 موازنة المشروع المشروع المقترح
بالدوالر

700,000انشاء وتشطيب طابق ثالث في مديرية صحة قلقيلية وتركيب مصعدقلقيلية 

تشطيب وتجهيز الطابق الثاني من عيادة عزون )تم بناء الطابق الثاني عظم في 
)2018

100,000

توفير وتطوير األجهزة والمستلزمات الطبية في مديرية صحة قلقيلية والمراكز 
بما يشمل توفير عيادتين أسنان في كل من العيادة الغربية وعيادة عزون

1,000,000

70,000ترميم العيادة الغربية وتركيب مولد كهرباء 

350,000عيادة بيت امين 

350,000عيادة راس عطية 

350,000عيادة جيت 

350,000عيادة النبي الياس 

30,000صيانة وترميم عيادة حبلة 

50,000تجهيزات ضرورية للسالمة العامة في المديريةنابلس

140,000عيادة بزاريا 

200,000عيادة قبالن 

150,000بناء طابق فوق الساحة الخارجية ) الكراج ( في المديرية \ بالطة

250,000بناء مستودع لالدوية في عيادة المخفية مساحة 250م2 + تشطيب + واثاث

175,000مشروع اضافة وتجهيز وتأثيث طابق ثاني للعيادة الوسطي في محافظة نابلس

البرنامج الثاني: برنامج الرعاية الصحية الثانوية والثالثية

60,000تأهيل غرفة السحب والمتبرعين/ تأهيل بناية بنك الدم المركزيفلسطين

1,500,000تحديث أجهزة التعقيم في المستشفيات

)ICU BED( 1,500,000تجديد أسرة المستشفيات عدد 500 و 100 سرير عناية مركزة

8,000,000تحديث أجهزة التصوير اإلشعاعي وأجهزة التصوير الطبقي

)computers,servers( 1,000,000تطوير البنية التحتية اإللكترونية المحوسبة

توريد 3 اجهزة تخدير و3 اجهزة مراقبة تخديرية لمستشفى ابو الحسن القاسم/ الخليل
يطا 

90,000

تمديد شبكة غازات طبية مركزية مع محطة توليد للغازات/ مستشفى بيت لحم بيت لحم
لالمراض النفسية 

20,000

500,000تشطيب وتجهيز مستشفى القدس التخصصي في وادي النيص في بيت لحم
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الملحق 2:  المشاريع المقترحة لألعوام 2021 - 2023

 موازنة المشروع المشروع المقترح
بالدوالر

2,000,000توفير أجهزة ومعدات طبية لتطوير أقسام مجمع فلسطين الطبيرام الله

4,000,000 بناء خمسة طوابق فوق مبنى غسيل الكلى الجديد في مجمع فلسطين الطبي

7,000,000بناء مستشفى حكومي عام في رام الله 

 تأهيل بعض األقسام )العناية المركزة، العناية المتوسطة، التعقيم، التعليم 
المستمر في مجمع فلسطين الطبي

1,570,000

استكمال المرحلة الثالثة من توسعة مستشفى سلفيت وتشمل تشطيب سلفيت
واستكمال بناء طوابق )عيادات خارجية وأقسام المنامات(

1,100,000

 )Lithotripsy shockwave( 800,000توفير جهاز تفتيت الحصى في مستشفى سلفيت

2,000,000توفير وتطوير األجهزة الطبية في مستشفى قلقيلية الحكوميقلقيلية

1,500,000قسم حاضنات و والدة فوق المبنى الجديد في مستشفى رفيديانابلس

900,000توسعة وإعادة تأهيل  وتجهيز وتأثيث العيادة النهارية في مستشفى رفيديا

14,000,000بناء وتشطيب وتجهيز مستشفى سعد صايل )نسائية وتوليد وحضانة أطفال(

10,000,000توسعة وتأهيل المستشفى الوطني

البرنامج الثالث: البرنامج اإلداري والحوكمة

موازنة المشروعالمشروع

تعزيز وتنمية القطاع الدوائي في وزارة الصحة )تدريب الكوادر الصيدالنية، فلسطين
تطبيق تعليمات اليقظة الدوائية، دعم برنامج خاص بتسجيل كافة المستحضرات 

 GDP good الصيدالنية، الرقابة الصيدالنية المحوسبة، تطبيق معايير
)distribution practices

7,800,000

تطوير برنامج التعليم والتدريب المستمر وبرامج التعليم اإللكتروني ودعم كلية 
ابن سينا

4,800,000

دعم وتقوية وحدة اإلجازة والتراخيص ويشمل )األرشفة اإللكترونية، تدريب 
الكوادر، األجهزة واألثاث(

4,800,000

280,000دعم وبناء القدرات لمركز المعلومات الصحية الفلسطيني                                     

200,000انشاء هيئة اإلعتماد الصحي الفلسطيني      

380,000إنشاء هيئة لمراقبة الغذاء والدواء في فلسطين

485,000إنشاء مركزين للعالج بالبدائل

118,828,000المجموع


