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 شكر وتقدير 
 

ستكمال هذا التقرير. نود أن نشكر  اللبيانات  نعرب عن خالص امتناننا وشكرنا لكل من قام بدعم هذا العمل خالل عملية جمع ا 
البيانات لضمان التمثيل الدقيق لديناميكيات   مشاركةوزارة الصحة الفلسطينية بشكل خاص على انفتاحها وتعاونها المستمر في  

 سوق العمل الصحي في فلسطين.
 

البيانات والوقت الذي تم تخصيصه إلجراء في توفير    التعليم العالي الفلسطينية لتعاونهاو   التربية  كما ونعرب عن امتناننا لوزارة
الفلسطيني   الطبي  العاملة في فلسطين والمجلس  الصحية  للنقابات  بالشكر  إتش كلينيك  مستشفى    وإدارةالمقابالت. كما ونتقدم 

 . حبنجا ( وإدارة مستشفى المقاصد على دعمهم وتخصيصهم الوقت لفريقنا إلكمال المقابالت Clinic H التخصصي ) 
 

 انتاجمن خالل "مشروع تعزيز صمود القطاع الصحي" الذي مّكن من    ا، نتقدم بالشكر لمجموعة البنك الدولي على دعمهاً وأخير 
 هذا التقرير.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 المقدمة

( في محاولة لضمان حصول جميع الناس  UHCعلى الصعيد العالمي، تعمل البلدان من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة )
. يعتبر العاملون الصحيون جزًء ال يتجزأ من رعاية صحية جيدة متى وأينما يحتاجون إليها دون المخاطرة بضائقة ماليةلى  ع

عملية تطوير أي نظام صحي، كما أن ضمان توافر العاملين الصحيين والتوزيع العادل لهم وتنوع المهارات والتخصصات من  
رًا أساسيًا لتوفير الرعاية الصحية الكافية للجميع. ومع ذلك، تقدر منظمة الصحة  أم  المهنيين الصحيين ومقدمي الرعاية يعتبر

واستجابة لذلك، تم تطوير االستراتيجية العالمية مليون عامل صحي خالل العقد القادم.    18العالمية وجود نقص عالمي لحوالي  
، كما 1يرات والتحسينات في القوى العاملة الصحية تغيلتزويد صانعي السياسات بتوصيات بشأن ال 2030للقوى العاملة الصحية  

. 2تم تطوير إطار العمل لتطوير القوى العاملة الصحية في إقليم شرق البحر األبيض المتوسط لتوفير إرشادات خاصة بالمنطقة
نحو التغطية الصحية    كمعربة عن التزامها بالتحر   2020وقعت وزارة الصحة الفلسطينية على ميثاق التغطية الصحية الشاملة  كما  

 . 2022- 2017وتعمل وزارة الصحة حاليًا على تنفيذ االستراتيجية الصحية الوطنية   الشاملة باعتبارها أولوية وطنية.
يتطلب تطوير الخطط واالستراتيجيات المناسبة للقوى العاملة الصحية وتقديم الخدمات فهم الوضع الحالي في قطاع الصحة.  

فقط على األرقام الحالية والجانب اإلنتاجي في المعادلة دفع صانعي القرار إلى التغاضي عن العوامل    زومع ذلك، فإن التركي
المهمة التي تؤثر على قدرة الموارد البشرية، مثل ديناميكيات سوق العمل وكذلك خيارات وتفضيالت العاملين في مجال الصحة  

العمل  لتحقي3وأرباب  العمل ضروري  تحليل سوق  يعتبر  العاملة  .  القوى  تواجه  التي  للتحديات  الجذرية  لألسباب  أفضل  فهم  ق 
الصحية والعوامل التي تؤثر على توافر العاملين الصحيين، والتوزيع غير المتوازن، واألداء دون المستوى األمثل، ووضع سياسات 

 لمعالجة هذه القضايا.
( وبالتعاون مع خبراء من المكتب اإلقليمي لمنظمة PNIPHلعامة )واستجابة لهذه الحاجة، قام المعهد الوطني الفلسطيني للصحة ا

الصحة العالمية لشرق البحر األبيض المتوسط بمهمة لدعم تحليل سوق العمل الصحي في فلسطين خالل الفترة الزمنية الواقعة  
العاملة الصحية واستبقائها    وقد ركزت المهمة على إجراء تحليل نوعي لفهم معدل دوران القوى   . 2019آب للعام    6آب و 4بين  

لمناقشة الوضع الحالي للقوى العاملة الصحية من منظور   التاليينتم عقد اجتماعات مع الشركاء  أثناء هذه المهمة،  و   وتحفيزها.
تعلقة  ديات المتعلقة بالقوى العاملة الصحية والتوظيف ، والقضايا الموالتح  المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية

 بنوعية القوى العاملة الصحية:  

: العالمية الصحة منظمة: جنيف. : الصحية البشرية  للموارد  العالمية االستراتيجية 
 آذار للعام  تم الدخول إلى الرابط بتاريخ  

:  العالمية الصحة منظمة: جنيف. - المتوسط  البحر األبيض  شرق ليمإق  في الصحية العاملة القوى  لتطوير عمل إطار
 ار للعام آذ  تم الدخول إلى الرابط بتاريخ  

.العالمية  الصحة منظمة  نشرة الصحية؟ العمل سوق  قوى أهمية ماماكباك ب، مايدا أ، أروجو أي سي، ليمير سي، المغربي أ، كوميتو جي. 
   

https://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/en/
https://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/en/
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPub_2018_EN_20314.pdf?ua=1
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التالي الوضع الحالي لسوق العمل الصحي الفلسطيني، فضاًل عن االتجاهات والديناميكيات التي تؤثر عليه،   التحليل  يفصل 

لين الصحيين والخدمات، بما في ذلك رغبة  العامعلى    والطلبالعاملين الصحيين ، بما في ذلك التدريب والتعليم ،    عرضوتحديدًا  
تقرير وطني، إال أنه وبسبب عدم القدرة على جمع بيانات معينة من القطاع   هذا.  الصحيينوقدرة السوق الستيعاب العاملين  

البيانات وكون    الخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية، يركز الجزء األكبر من التحليل على القطاع الحكومي بسبب توافر 
 غربية وقطاع غزة.الضفة ال أرجاء  القطاع الحكومي يوظف أكبر نسبة من العاملين الصحيين في

   
 السياق الصحي في البالد 

ماليين نسمة في الضفة    3تتكون األراضي الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. يقطن ما يقرب من  
الذين يعيشون ف  300غزة، وحوالي    مليون في قطاع  2الغربية و   الالجئين  الشرقية. ويعتبر عدد  القدس  ي األرض  ألف في 

مخيمًا لالجئين   27هناك  .  مليون( يعيشون في قطاع غزة  1.4٪ ) 70مليون نسمة مع    2.2الفلسطينية المحتلة مرتفع: باجمالي   
وفي  .  ي جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلةيستوعب نصف عدد الالجئين، بينما يعيش النصف اآلخر في مدن وبلدات ف

، ووفقًا للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فقد ارتفع متوسط عمر الفرد 4سنة   73.6العمر المتوقع  ، بلغ متوسط  2018عام  

    األراضي الفلسطينية. البنك الدولي: 

 كانون أول للعام  تم الدخول إلى الرابط بتاريخ 

http://pubdocs.worldbank.org/en/250361570664056483/EN-MPO-OCT19-Palestine.pdf


أعمارهم عن    ٪( تقل69. يتزايد عدد السكان بسرعة، ونسبة كبيرة منهم )5ما بين خمس وثماني سنوات خالل العقدين الماضيين 
 .6عاما 29

األراضي   اإلسرائيلي تواجه  الصراع  يؤثر  السكان، حيث  سلبًا على صحة  تؤثر  التي  التحديات  العديد من  المحتلة  الفلسطينية 
الفلسطيني الذي طالت مدته بشكل كبير على صحة ورفاهية السكان، وعلى قدرة استجابة النظام الصحي لالحتياجات الصحية.  

٪ حيث أن  5.5٪ واإلصابات  74.9٪ واألمراض غير المعدية  15.1الذي يعزى لألمراض المعدية نسبة    يشكل عبء المرض
 . 8. وتعد أمراض القلب واألوعية الدموية السبب األول للوفاة في فلسطين 7حدوث األمراض الغير معدية آخذ في االزدياد 

مولود   1,000حالة لكل   18ي معدل وفيات الرضع ثابتا تحسنت المؤشرات المتعلقة بصحة الطفل في السنوات األخيرة حيث بق
. وتبقى 9حالة خالل نفس الفترة  12. في حين استقر معدل وفيات حديثي الوالدة بنحو  2017والعام    2014حي ما بين العام  

ار، إذ تراوحت نسبة تغطية المناعة ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بين األطفال بعمر سنة واحدة مرتفعة باستمر 
ويعد عبء ازدياد.    . ومع ذلك، فإن حاالت اإلصابة باألمراض غير المعدية في2013٪ في عام  99٪ إلى  96التغطية بين  

، مما  2018نسمة في عام    100,000لكل    158.6الت في المنطقة، حيث بلغ معدل حدوثه  مرض السرطان أحد أعلى المعد
 .البالد. يوضح الجدول أدناه األسباب الرئيسية للوفاة في  10فلسطين اة في يجعله أحد األسباب الرئيسية للوف

 11: األسباب الرئيسية للوفاة في فلسطين 1الجدول 

 1 الوعائية أمراض القلب 
 2  السرطان 

 3 الجلطات الدماغية
 4 وفيات األوضاع حوالي الوالدة

 5 السكري مرض مضاعفات 
 6 الحوادث

 7 أمراض الجهاز التنفسي

   الفلسطيني   لإلحصاء المركزي الجهاز. رام هللا: //  السن لكبار العالمي اليوم بمناسبة 
كانون األول للعام   تم الدخول إلى الرابط بتاريخ   

  . 
  تم الدخول إلى الرابط بتاريخ   فلسطين للسكان المتحدة  األمم صندوق .  السكان مسائل

 .  شباط للعام 
  2016 ؛ لمنطقة الشرق األبيض المتوسط. منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي  2015 في فلسطين الصحي الملف

https://apps.who.int/iris/handle/10665/250374  2020 شباط 2 الدخول إلى الرابط بتاريخ، تم)   
 . 2018. رام هللا: وزارة الصحة الفلسطينية. 2018لعام  رة الصحةلوزاالتقرير السنوي 

   2018؛  رق البحر األبيض المتوسطلمنطقة ش  مولود حي. المرصد الصحي اإلقليمي 000,1معدل وفيات الرضع لكل  
. القاهرة: المكتب  2018المتوسط: إطار نظم المعلومات الصحية والمؤشرات األساسية لرصد الوضع الصحي وأداء النظام الصحي  البحر األبيض  إقليم شرق 10

 CC BY-NC-SA 3.0 IGO: رخصة. 2018؛   في منطقة شرق البحر البيض المتوسطاإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
 . 2018. رام هللا: وزارة الصحة الفلسطينية. 2018لعام   لوزارة الصحةالتقرير السنوي  11
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 8 التشوهات الخلقية 
 9 الفشل الكلوي المزمن 

 10 أمراض الجهاز الهضمي والكبد 
 

االختالفات الكبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.   تبينينبغي النظر في هذه البيانات بتمعن ألن األرقام الوطنية غالبًا ال  
 .12أظهرت بعض المؤشرات في قطاع غزة اتجاهات سلبية وتفاقم للوضع الصحي 

 

 الوضع االقتصادي 

يؤدي عدم إحراز تقدم نحو حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني واآلثار السلبية لالحتالل، فضاًل عن عدم االستقرار السياسي الداخلي  
واألزمة االقتصادية المستمرة إلى خلق حالة اجتماعية واقتصادية غير مستدامة تؤثر على الفقر والبطالة وهجرة السكان بشكل  

 كل خاص.  م والعمال الصحيين بشعا
دوالر أمريكي في اليوم وأكثر من نصف سكان    5.50٪ من السكان على أقل من  24الفقر منتشر في فلسطين، حيث يعيش  

، كان ربع إجمالي القوى العاملة عاطلين عن العمل ، حيث   2019واعتبارا من عام  .  13قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر
. وتعتبر معدالت البطالة األعلى بين الخريجين ٪ في قطاع غزة45غربية و  ٪ في الضفة ال15إلى  وصلت معدالت البطالة  

في    ناقصة البطالة ال. وبلغ معدل  منهم اناث  ٪68  حيث أن  ٪،52بنسبة تصل إلى    29- 19الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين  
سنة    15المشاركة في القوى العاملة لألفراد  غ نسبة  وبحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تبل.  142019٪عام  4  البالد

، مما 2019٪ عام  29.6وقد بلغت نسبة البطالة في القطاع الصحي  ٪ إناث .17.4٪ ذكور و  70.3٪ ، منهم  44.2فأكثر  
 .15يدل على أن القطاع الصحي هو أحد قطاعات التوظيف الرئيسية في سوق العمل 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث يتم اإلنفاق في المقام األول 10.3والي  سطين حيبلغ إجمالي اإلنفاق على الصحة في فلو 
٪  48. وتشكل الرواتب في وزارة الصحة  16على رواتب وأجور العاملين الصحيين، والتحويالت الطبية، واألدوية، واللوازم الطبية 

هذا ويبلغ مؤشر   17٪. 18والمستلزمات الطبية    دوية٪، في حين تشكل األ25من إجمالي ميزانيتها، كما تشكل التحويالت الطبية  

  2016 ؛  لمنطقة الشرق األبيض المتوسط. منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي  2015 في فلسطين الصحي الملف 

( https://apps.who.int/iris/handle/10665/2503742020 شباط للعام 1 الدخول إلى الرابط بتاريخ ، تم .) 
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Palestine.pdf  2020 شباط 3 إلى الرابط بتاريخ  ، تم الدخول .) 

 .. الفلسطيني لإلحصاء  المركزي الجهاز :هللا رام.  العاملة القوى  مسح نتائج
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 . 2017لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. . ا2017- 6201مؤشرات مختارة في فلسطين،   16
 . 2018. رام هللا: وزارة الصحة الفلسطينية. 2018التقرير السنوي للصحة لعام   17
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في    100من أصل    60التغطية الصحية الشاملة، الذي يقيس قدرة تقديم الخدمات الصحية األساسية وإمكانية الوصول إليها   
  الرغم   . وعلى 19٪ من السكان مشمولين تحت نوع واحد على األقل من نظام التأمين الصحي 80، كما ويعتبر أكثر من  18فلسطين

من المستوى المرتفع للتغطية الصحية، إال أن الدفعات المشتركة أو الرسوم األخرى ال تزال مرتفعة وال يمكن تحملها بالنسبة  
للبعض، وغالبًا ما يسعى العديد من المرضى إلى الوصول لخدمات العالج من خالل المرافق الخاصة، مما يؤدي إلى ارتفاع 

وصلت مدفوعات النفقات التي يتحملها   2015. باإلضافة إلى ذلك واعتبارًا من عام  البالديض في  ا المر النفقات التي يتحمله
 20٪ من إجمالي اإلنفاق الصحي.42المريض إلى  

اعتمدت فلسطين تاريخيًا إلى حد كبير على الجهات المانحة الدولية لدعم الجوانب الرئيسية للقطاع الصحي بما في ذلك الرواتب 
بية. وأدت التطورات السياسية األخيرة إلى انخفاض كبير في الدعم المالي الدولي، وأبرزها توقف المساعدات من  لطا ويالتتحوال

مليون دوالر سنويًا لخزينة السلطة الفلسطينية، باإلضافة إلى خصم إسرائيل   60الواليات المتحدة والتي كانت تساهم بأكثر من  
الطبية،  تحويالتتغطية تكلفة الرواتب وال فيما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة سطين، مب في فلألجزاء كبيرة من عائدات الضرائ 

 22  21ورفع قيمة ديونها اإلجمالية. 
 

 تقديم الخدمة

العسكرية ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل   طبيةيتم تقديم الخدمات الصحية في فلسطين من قبل وزارة الصحة والخدمات ال
زود الرئيسي للخدمات الصحية في البالد  ا( والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. تعتبر وزارة الصحة المالالجئين )األونرو 

%  63سرة و% من إجمالي عدد األ54مركز رعاية صحية أولية؛ أي تشكل    468سرير و  3,462مستشفى بإجمالي    27بإدارتها  
. كما وتلعب المنظمات غير الحكومية أيضا دورا رئيسيا   23الوطنمن إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية األولية على مستوى  

(.  PHCمركز للرعاية الصحية األولية )  182سرير، و    2141مستشفى بإجمالي    35في تقديم الخدمات، حيث تقوم بتشغيل  
ية ومستشفى واحد يضم  مركزا للرعاية الصحية األول  65الرعاية الصحية األولية، حيث تقوم بتشغيل  وتركز األونروا على خدمات  

ال24سريرا في الضفة الغربية   63ما مجموعه   مركزا للرعاية الصحية األولية ومستشفيين   17العسكرية    طبية. وتدير الخدمات 

مكتب  . القاهرة: ال2018المتوسط: إطار نظم المعلومات الصحية والمؤشرات األساسية لرصد الوضع الصحي وأداء النظام الصحي  البحر األبيض  إقليم شرق  18

 CC BY-NC-SA 3.0 IGO: رخصة.  2018المتوسط؛  البحر األبيض اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق
  2016؛   البحر األبيض المتوسط المكتب اإلقليمي لشرق . منظمة الصحة العالمية ،2015 فلسطين في الصحي الملف  19
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الخاص    143بإجمالي   القطاع  يدير  بينما  بإج  17سريرا،  الزيادة في عدد أسرة   631مالي  مستشفى  الرغم من  سريرا. وعلى 
  1000فقط لكل    1.3لبالد  السنوات العديدة الماضية، ال يزال متوسط نسبة األسرة إلى عدد السكان في االمستشفيات على مدار  

عنها، والتي تتراوح من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المصرح  )نصف(    ٪50 بين  النسبةوهو أقل من متوسط  نسمة،  
 . 4.7إلى    2.5من 

المعقدة أو الثالثية من المرافق الحكومية إلى منشآت خاصة أو تابعة للمنظمات   المتخصصةيتم إحالة العديد من الخدمات الطبية  
للتقرير السنوي غير الحكومية داخل فلسطين أو إلى منشآت خارج البالد، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على وزارة الصحة. ووفقا  

حية من خارج البالد )أي من إسرائيل وتركيا واألردن  ، فإن شراء الخدمات الص2018للصحة الصادر عن وزارة الصحة لعام  
إلى مرافق خارج القطاع الحكومي. وفي محاولة للحد من االعتماد على    تحويالتي إنفاق ال٪ من إجمال 25.8ومصر( يمثل  

بالد. وفي  الخدمات بهدف توفير جميع الخدمات الالزمة داخل ال  وطينالفلسطينية العمل على تالدول األخرى، قررت الحكومة  
  التحويالت السابقة إلى إسرائيل باستثناء متابعة    تحويالتقرارا بوقف جميع ال  2019إطار هذا الجهد اتخذت الحكومة في العام  

تثمارات كبيرة في البنية التحتية للمرافق الصحية في جميع القطاعات.  اس  بتوطين الخدمة  والحاالت المنقذة للحياة. يتطلب هذا الجهد
وافر واستيعاب الحاالت التي تم  د الحاجة والطلب على العاملين الصحيين في الفترة المقبلة لتعويض النقص في الت كما ستزدا

البنية  ذلك، فإن توطين الخدمات الطبية يتطلب    تحويلها إلى خارج فلسطين لتلقي العالج. ومع توجيه استثمارات ضخمة في 
ا في ذلك مرافق القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وقد شكلت وزارة التحتية للمرافق الصحية في جميع القطاعات، بم

القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية اتفاقًا إلنشاء نظام تكاملي، حيث يعمل القطاع الخاص وقطاع المنظمات الصحة و 
فة هذه الخدمات ارة الصحة. ويتم تغطية تكلغير المتوفرة في مرافق وز   والثالثيةكومية على توفير الخدمات الصحية الثانوية  غير الح

الخدمات، ستزداد الحاجة والطلب على العاملين الصحيين في الفترة المقبلة   وطينمن قبل وزارة الصحة. ومع الجهود المبذولة لت
د في التحرك وهذا بدوره سيساع  هم، والستيعاب الحاالت التي تم تحويلها خارج فلسطين للعالج.وذلك لتعويض النقص في توافر 

 لتغطية الصحية الشاملة من خالل زيادة توافر العاملين الصحيين وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية للشعب الفلسطيني.نحو ا

لتقديم خدمات صحية متكاملة على مستوى الرعاية الصحية  كأحد أفضل الطرق    العائلةتتجه فلسطين نحو تنفيذ نهج صحة  
(. فقد ارتفع SDGsة )تغطية الصحية الشاملة بما يتماشى مع أهداف التنمية االستراتيجية لألمم المتحداألولية وتعزيز أجندة ال

  2010اع غزة بين العامين  عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في جميع القطاعات الصحية في جميع أنحاء الضفة الغربية وقط
ليعمل صحة العائلة  ونهج    العائلة  زيادة االستثمار في أطباء طب  وتقوم وزارة الصحة بالعمل على  . 739إلى    706من    2016و

كبرنامج تجسير لألطباء العامين. باإلضافة إلى ذلك، يتم تطوير نظام معلومات إلكتروني ونظام تسجيل للمرضى، كما ويتم 
ستغلة بشكل كامل وتحتاج إلى إجراء التدريبات للموظفين. على الرغم من تحسن الوضع، ال تزال خدمات الرعاية األولية غير م

تركيز بشكل خاص على تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات وجودتها. وكذلك األمر بالنسبة لنهج تعزيز وتقوية مكانتها، مع ال
 ، إذ يتطلب المزيد من االستثمار لتنفيذه على المستوى الوطني.العائلةطب 



 الصحية البشرية  الموارد سياسات  نفيذتو  وإدارة لتخطيط والفردية المؤسسية القدرات تعزيز
 ة الصحية حوكمة القوى العامل

 السياسات 

  االستراتيجية   تنفيذ  خالل  من  2022  عام   بحلول  معالجتها  إلى   وتهدف   الوطني  الصحة  نظام  في  الرئيسية  التحديات  فلسطين  تدرك
متكامل يساهم في تحسين جودة الخدمات  . وتتمثل رؤية االستراتيجية في خلق "نظام صحي شامل  2022-2017  للصحة  الوطنية

القطاع الصحي بشكل مستدام، ومعالجة المحددات الرئيسية للقطاع الصحي في فلسطين". ولتحقيق ذلك، حددت الصحية وتعزيز  
 :لفترة مدتها ست سنواتوزارة الصحة ستة أهداف استراتيجية 

 وجه نحو توطين الخدمات الصحية في فلسطين. توفير الخدمات الصحية الشاملة لجميع الفلسطينيين، والتضمان  .1
تعزيز إدارة األمراض غير المعدية، والصحة الوقائية، والتوعية الصحية المجتمعية، والبرامج المتعلقة بالنوع  .2

 االجتماعي.
 مأسسة نظم الجودة في جميع جوانب الخدمات الصحية.  .3
 ز وتطوير نظام إدارة القوى العاملة الصحية. تعزي .4
، بما في ذلك اإلدارة الفعالة لقطاع الصحة، وتطوير القوانين والتشريعات وإنفاذها، والتنسيق كمة الصحيةتعزيز الحو  .5

بين القطاعات، والتنسيق والتكامل داخل القطاعات بهدف توطين الخدمات الصحية والوصول إلى التغطية الصحية  
 . الشاملة

ية عب والتحديات المالية المترتبة على دفع تكاليف الرعاتعزيز نظام التمويل الصحي وحماية المواطنين من المصا .6
 الصحية. 

 بهدف الرصد والتقييم. المتوقعة والمؤشرات للنتائج  إطار ملخصوتشمل االستراتيجية الصحية الوطنية أيضًا على  
 

 هياكل حوكمة القوى العاملة الصحية

ناسبة لمواجهة تحديات القوى العاملة الصحية. وعلى الرغم من  يتطلب وضع وتنفيذ االستراتيجيات وجود هياكل وقدرات إدارية م
القدرات اإلدارية لجميع الشركاء، إال أن وزارة الصحة   والتنسيق مع جميع الشركاء.   األجندةفي قيادة    تلعب دورا رئيسياأهمية 

المتعلقة ب رئيسية هي: اإلدارة العامة لتنمية   ئردواالقوى العاملة الصحية مجزأة في الوزارة وموزعة على أربع  وتعتبر الوظائف 
  إلعادة   حاجة  هناك  .وحدة االجازة والتراخيصالموارد البشرية، اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات، اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية، و 

 . الصحية  العاملة القوى  حوكمة في أكبر دور  وضمان أدناه المبينة  الدوائر وظائف في النظر
 



باإلشراف على تطوير الخطط والسياسات الشاملة على نطاق واسع وبشكل محدد للقوى   ة للتخطيط والسياساتة العاماإلدار  تقوم
المتعلقة بالعاملين يقتصر دور اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات على معالجة قضايا السياس  أال . ويجب  الصحية   العاملة ات 

حاليًا   ل معالجة قضايا القوى العاملة الصحية على المستوى الوطني. وال توجدالصحيين الحكوميين بل يجب أن يتعدى ذلك ليشم
أي تدخالت واضحة تهدف إلى تعزيز توافر القوى العاملة الصحية في فلسطين، كما أنه لم يتم تطوير وثيقة استراتيجية للقوى  

 الصحية.  العاملة
يم المهني الصحي ووزارة التربية والتعليم العالي. وتعتبر  مؤسسات التعل  بشكل وثيق مع  اإلدارة العامة لتنمية الموارد البشرية تعمل  

على القوى    ينصبهذه اإلدارة مسؤولة عن تطوير السياسات والخطط الوطنية للتطوير المهني المستمر، إال أن التركيز الحالي  
القوى   أعضاء من قابالت معية بناء على مالصحية الحكومللقوى العاملة  واسعةالعاملة الصحية الحكومية. وقد تم تطوير خطة 

العاملة الصحية حيث تبين الخطة الدورات التدريبية الرئيسية التي يحتاجها الموظفون لاللتزام بمسؤولياتهم. ومع ذلك، يجب إعادة  
 ورات التي تمت د عدد هذه الدالنظر في هذه الخطة، وإعادة إنتاجها على أساس سنوي مع وجود آليات رصد وتقييم واضحة لتحدي

مأسستها وتقديمها، وتأثير هذه الدورات التدريبية على أداء الموظفين. كما ال ينبغي أن تستند الخطة فقط على آراء وقوائم رغبات 
بات المهارات لتلبية االحتياجات والتدري  العاملين الصحيين، بل يجب أن تستند على معايير واضحة، مع األخذ بعين االعتبار

   خدمات صحية نوعية.  لالزمة لتقديمالسنوية ا
مسؤولة عن توظيف وتوزيع العاملين الصحيين في القطاع العام )انظر لقسم التوظيف    اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية  تعتبر

لين  بتوظيف العام  عملية التخطيط الخاصة   تطوير(. يجب أن يتم  الدائرةللحصول على التفاصيل الكاملة عن وظيفة ومسؤولية هذه  
 آلية متينة من أجل تقييم أعباء العمل وتحديد الحاجة الفعلية حسب كل منشأة. العملية على  ههذوينبغي أن تستند  الحكوميين

جميع أرجاء مسؤولة عن ترخيص المرافق الصحية الخاصة ومرافق المنظمات غير الحكومية في    وحدة االجازة والتراخيصتعتبر  
، حيث أنه وفي حال الصحيين  المهنيين  لجميع  الترخيص  امتحان  تقديم  الصحية،  النقابات  مع  ون تعا بال  الوحدة  تتولى  كما.  البالد

معايير الترخيص لمختلف   الوحدةبمنح العاملين الصحيين رخصة مزاولة المهنة في فلسطين. وتحدد    وحدةاجتياز االختبار تقوم ال
م يتم بذل الجهد الكافي لتقييم امتحانات  مارسة للمهنة. ول عامل صحي مرخص لمالمهن الصحية وكذلك متطلبات التحول إلى  

المزاولة أو تقديم تغذية راجعة ومالحظات للمؤسسات التعليمية حول قدرات وجودة الخريجين وقدرتهم على اجتياز امتحان المزاولة.  
 سوم. ضافة إلى دفع الر شرات الجودة باإلإذ يجب العمل على تحسين وتطوير معايير الترخيص وتحديثها بناًء على مؤ 

 

 تنظيم القوى العاملة الصحية 

تلقى موضوع تنظيم تعليم وممارسة القوى العاملة الصحية اهتمامًا متزايدًا بسبب المخاوف بشأن جودة الخدمات الصحية، وبالتالي  
مرتبط بالقوى العاملة الصحية  القوى العاملة الصحية. وتؤكد المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في عمليات التعليم والتوظيف ال

 تنظيم.العلى أهمية 



دان. وعليه، ال  لن ينظر إلى القوى العاملة الصحية تاريخيا على أنها انفاق أكثر من كونها استثمار في فلسطين والعديد من البكا
لمؤسسات عدد من ا. وهناك  نظام شامل ومصمم تصميما جيداتحصل القوى العاملة الصحية على استثمار كاف وال تعمل ضمن  

 وتطويرالعاملة الصحية، وإن كان ذلك بطريقة مجزأة. تتطلب معايير وإجراءات التنظيم مراجعة  التي تشارك جزئيًا في تنظيم القوى  
 حيث يمكن تحديد المؤسسات المعنية وأدوارها وفقًا لذلك.  ،بشكل منهجيي ضمن إطار محدد بطريقة جيدة

 
 تنظيم عملية التعليم 

  السعي وراء   على  الطالب  لتشجيع  الثقافي  المنظور  ذلك  في  بما  الصحية،  العاملة  القوى   تعليم  في   ادور   العوامل  من  ديدالع  تلعب
التعليم    .التعليمية  البرامج  وتوافر   ،   التعليم  ورسوم  والعلمية،  الطبية  الشهادات إلى تحسين تنظيم قطاع  ومع ذلك، هناك حاجة 
 . تعليمهم على االستثمار  عائد ضمان مع المطلوبة المهن لمتابعة الطالب توجيه لضمان

المهني  التعليم  بتنظيم  المتعلقة  الوظائف  ببعض  الفلسطيني  الطبي  والمجلس  الصحة  ووزارة  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تقوم 
عتبر مسؤولة أيضًا عن إدارة  المعايير والتراخيص للمؤسسات األكاديمية، كما وت  بتوفير  وزارة التربية والتعليم العاليتقوم  الصحي.  

جودة من خالل العمليات المنتظمة والتي قد ال يتم إجراؤها وفًقا للتصميم. وتعد جودة التعليم، بما في ذلك  عملية االعتمادات وال
ودة كل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة مسؤولية تقييم جالتدريب السريري، مقلقة للعديد من مقدمي الخدمات الصحية. وتتولى  

من الناحية المثالية، يؤدي هذا النظام إلى إعادة اعتماد  و ة والزيارات الميدانية.  مؤسسة بشكل سنوي من خالل التقييمات الذاتي
ييم الفعلي وذلك بسبب القدرة المحدودة البرامج، إال أنه أصبح يعتمد إلى حد كبير على دفع الرسوم من قبل المؤسسات بداًل من التق

نية لالعتماد والجودة بإجراء زيارتين فقط لكل فوج من الخريجين. وبالمثل، طنية لالعتماد والجودة. وتقوم حاليًا الهيئة الوطللهيئة الو 
، أو المؤسسات التي  ال يتم عمل الكثير من اإلجراءات لتقييم امتحانات الترخيص أو عدد الطالب الذين يجتازون أو يفشلون 

ة االعتماد للمؤسسات التعليمية، بما في  سينات فعالة. لذلك، من الضروري تطوير وتعزيز عملييتخرجون منها من أجل إجراء تح 
ذلك زيادة التركيز على مطابقة البرامج الحتياجات القطاع الصحي وتحسين جودة التدريب السريري، باإلضافة إلى تطوير آلية  

ات العامة في العمليات الحالية، تتطلب هذه التحسينات إلى التغيير . باإلضافة  وتحسينها  اجعة والنهوض ببرامج التعليمالتغذية الر 
 أيضًا توفير الفرص في المراكز الصحية والمستشفيات الستيعاب الطالب في التدريب.

خالل اعتماد البرامج وإجراء امتحانات المجلس يقوم المجلس الطبي الفلسطيني بتنظيم التخصصات الطبية بعد التخرج من و 
 )البورد(. 

 تنظيم ممارسة المهن الصحية

وزارة الصحة. ومن أجل الحصول على ترخيص  في    وحدة االجازة والتراخيصتقع مسؤولية تسجيل المهنيين الصحيين على عاتق  
طين أو من الخارج، والتسجيل في نقابة صحية  في فلس  معترف بهامزاولة المهنة تعتبر الخطوة األولى هي التخرج من مؤسسة  

ل، يجب أن يخضع المهنيين الصحيين لعام واحد من التدريب وال ترتبط هذه العملية بأي معايير للجودة. وبعد التسجيفي فلسطين.  



ياة. وُيطلب من واختبار المزاولة، اعتمادًا على المهنة أو التخصص. يحصل األطباء وأطباء األسنان على ترخيص دائم مدى الح
وزارة الصحة   لموظفيو إلزامه  لترخيص بشكل سنوي، إال أن هذا اإلجراء ال يتم تطبيقه أالممرضين، من الناحية النظرية، إعادة ا

حاليًا. ومن المهم اإلشارة الى أن عمليتي الترخيص وإعادة الترخيص مرتبطتان في المقام األول بدفع الرسوم، بداًل من معايير 
تحديًا في هذا السياق. ففي السابق، لم يكن    مراقبة الجودة تشكل. لذلك، فإن عملية  التطوير المهني المستمرت األداء أو  ومتطلبا 

الموظفون الحكوميون مطالبين بإعادة الترخيص. إال أن ذلك قد تغير منذ ذلك الحين، وتقوم وزارة الصحة حاليًا بتنظيم القوى  
 بشكل أكبر.العاملة الصحية الخاصة بها 

وأطباء األسنان والصيادلة   الصحية للعاملين الصحيين، بما في ذلك الممرضينيوجد في فلسطين العديد من النقابات والجمعيات 
، وفي  في العملتسجيل العمال المعنيين وحماية حقوقهم  في  وفنيو المختبرات واألطباء وغيرهم. ويتمثل الدور األساسي للنقابات  

لمستمر. ويتم توفير وتقديم هذه البرامج والدورات مل دور هذه النقابات تقديم برامج ودورات للتطوير المهني ابعض الحاالت، يش
 قل بداًل من توحيدها بين النقابات والجمعيات.بشكل مست

 
 القوى العاملة الصحيةعن معلومات 

تعتبر البيانات والمعلومات ضرورية جدًا لفهم ومراقبة وضع القوى العاملة الصحية وديناميكيات سوق العمل. تواجه المعلومات 
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.  في  المتعلقة بالقوى العاملة الصحية قيودًا وتحديات في جميع الدول تقريبًا، ال سيما    والبيانات

 ي فلسطين مغايرًا.وال يعتبر الوضع ف
 

 مرصد الموارد البشرية الصحية 

قام المعهد الوطني    فقد ة الصحية.  العاملالقوى  المعلومات المتعلقة بقامت فلسطين بالعمل على عدد من المبادرات بهدف تحسين  
الفلسطيني للصحة العامة بإنشاء المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية من أجل الوصول لفهم شامل للقوى العاملة الصحية  

 ن.في فلسطين، إذ تم ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة من الشركاء الوطنيي
 

، حيث يعمل حاليًا كمركز لجمع البيانات وتحليلها. وسُيمكن المرصد  2019  شهر تموز للعامد في العاشر من  تم إطالق المرصو 
من نشر المؤشرات الوطنية حول الموارد البشرية الصحية، وسيخدم كمنصة تنسيق لمقدمي الخدمات الصحية وصناع السياسات.  

لمستمدة من مرصد الموارد البشرية الصحية وذلك بهدف تقديم تحليل متعمق ماد على المعلومات اكما وتم إنتاج تقرير أولي باالعت
للقوى العاملة الصحية المحلية، وكذلك سد ومعالجة الثغرات وتقديم التوصيات، األمر الذي يدعم صناع السياسات التخاذ القرارات  

 القائمة على األدلة. 



  المعلومات   هذه  تحديث  عنها  واإلبالغ  الوطنية  المؤشرات  لجمع  والشركاء  المصلحة   أصحاب  عم  للتواصل  المستدامة  األساليب  ضمن
الصحية، وتنسيق  الصحية   البشرية  للموارد  المناسب  بالرصد  يسمح   مما  ،  سنوي   أساس  على العاملة  القوى  ، ومناصرة قضايا 

دلة لتطوير أول استراتيجية وطنية للموارد  اسات باألتزويد صانعي السيعلى  هذه المعلومات أيضًا    ستعملاألبحاث وترويجها. كما  
إمكانية  للفلسطينيين وتحسين  الصحية  الرعاية  المطاف على تحسين جودة  الجهود في نهاية  الصحية. وستساعد هذه  البشرية 

 .25إليها  الوصول
 

 مسح القوى العاملة المحلية الممارسة 

عاملين الصحيين  أول مسح على مستوى الوطن لجميع المرافق الصحية والقام المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة بإجراء  
عامل    36,809حيث تم ذلك أثناء تطوير مرصد الموارد البشرية الصحية. وقد تم جمع البيانات من    2016و    2014بين عامي  

ربية ) بما في ذلك القدس  الخاصة مرافق المنظمات غير الحكومية في الضفة الغو صحي ممارس في المرافق الصحية الحكومية 
 الشرقية( وقطاع غزة.

قبل إنشاء المرصد، كانت البيانات تستند إلى العاملين الصحيين المسجلين بداًل من الممارسين الفعليين، مما يعني أن البيانات  
ات من العاملين الصحيين  واقع القوى العاملة الصحية. فمن خالل جمع المعلوم  والمعلومات لم تكنُ تقدم بالضرورة صورة دقيقة عن

إجراء تحليالت أكثر دقة حول التوافر الحقيقي للقوى العاملة وتوزيعها الحالي. باإلضافة إلى ذلك، يتم  العاملين في المرافق يمكن  
انات التغلب على تجزئة البي  في ملين الصحيين، مما يساعد  ترميز المعلومات في النظام استنادًا إلى أرقام الهوية الوطنية للعا

 ين جودتها. وازدواجيتها، وتحس
 

 ديناميكيات سوق العمل الصحي في فلسطين  

الصحيين. وتعتبر  للعاملين  العرض والطلب  الصحي يشمل  العمل  لتحليل سوق  إطار عمل  العالمية  الصحة  وضعت منظمة 
ي تحديد مستوى العمالة الصحية. ويتأثر المتوفرة في السوق وعدد العاملين الصحيين أمرًا أساسيًا فالديناميكية بين عدد الوظائف  

 ت وتفضيالت جانبي العرض )الموظفين والعاملين الصحيين( والطلب )أصحاب العمل(.ذلك بقدرات وسلوكيا
 

 

  2019القوى العاملة الصحية الفلسطينية. رام هللا: المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة.   مسحمرصد الموارد البشرية الصحية:   25

(observatory-health-for-resources-https://pniph.org/en/health_system/human   2020 شباط 1الدخول إلى الرابط بتاريخ م ، ت .) 

https://pniph.org/en/health_system/human-resources-for-health-observatory


 : إطار سوق العمل الصحي للتغطية الصحية الشاملة1الشكل 

 



 العرض

 
 

ن في العمل في ظل ظروف  ن الصحيين المؤهلين والراغبيالصحيين من خالل عدد العامليتحديد العرض بالنسبة للعاملين يتم 
 . معينة في قطاع الرعاية الصحية

 
 توافر القوى العاملة الصحية

يبين الجدول أدناه لمحة عامة عن العاملين الصحيين الحاليين بناًء على المعلومات المستمدة من مرصد الموارد البشرية  
 الصحية. 

 
 
 
 

التي تؤثر على العرض العوامل المحتملة 

تلبية    فيأخرى مما يؤثر على القدرة    مجاالت معينة وقلة العرض في    مجاالت وتخصصات • زيادة العرض للعاملين الصحيين في  

 القطاع الصحي  احتياجات

 التعليم برامج جودة   على الرقابة  كفاية عدم• 

لنظام الصحي  صالح الأو    فلسطيندول خارج  الح  صوخسارة محتملة للمتخصصين ل• عدم وجود متخصصين في بعض المجاالت  

 في تلك المناطق.   عمل أفضلوظروف فرص   نسبة لوجوداإلسرائيلي 

وخطر تفاقم فجوات البطالة في بعض المهن الصحية بسبب تجميد التوظيف الحكومي وعدم    فلسطين• ارتفاع معدل البطالة في  

 العاملينقدرة القطاعات األخرى على استيعاب 

غزة وبعض البرامج التخصصية في الضفة  قطاع في   التخصصيةدية توافر بعض البرامج التعليمية وخاصة البرامج • محدو

 ينالمحلي  صصينتوفير المتخ الغربية مما يؤثر على 

 على جودة الرعاية  الذي من شأنه التأثيرشامل لجميع القطاعات   تطوير مهني• عدم وجود برنامج 

جوات في القوى  ف  مما يخلقمعينة، وتخصصات يسعون للحصول على درجات متقدمة في مجاالت  الذين الطلبة بأعدادنقص • 

 العاملة



 طينيةالعاملة الصحية الفلسنظرة عامة على القوى : 2الجدول 

المجموع غزة قطاعالغربية  الضفةالمهنة
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   لكل

نسمة

  الكثافة/النسبةالعدد 

   لكل

نسمة

  الكثافة/النسبةالعدد 

   لكل

نسمة

  األطباء

الممرضون

تابالالق

األسنان أطباء

الصيادلة 

  الصحية  المهن

األخرى

الدعم موظفو

المجموع 

 

 المهنة  صحية حسبرسة القوى العاملة ال. مما1الرسم البياني 

 

%14األطباء 

%23التمريض 

%3القابالت 

%4أطباء األسنان 
%7الصيادلة 

ين مهنيين صحيين أخر
17%

الكادر االداري



 

٪ في قطاع غزة. باإلضافة  44٪ منهم يعملون في الضفة الغربية و 56،  36,809يبلغ إجمالي العاملين الصحيين في فلسطين  
عامل    24،748، يوجد  بالمجمل٪ من الممرضين.  23٪ من إجمالي القوى العاملة الصحية هم من األطباء و  14إلى ذلك، فإن  

ثلث إجمالي القوى    - من الموظفين اإلداريين وموظفي الدعم    12,061و    ات الصحية المباشرةي في مجال تقديم الخدمصح
 العاملة الصحية. 

بشكل بسيط، إال أن البيانات التي تتجاوز كثافة القوى العاملة الصحية متوسط كثافة المعدل مقارنة بالدول األخرى في المنطقة  
موارد البشرية الصحية تظهر للسط ونتائج دراسة مسح مرصد المتو  البحر األبيض لمرصد الصحي لدول شرق يتم اإلبالغ عنها ل

بعض االختالفات بسبب االختالفات الزمنية في جمع البيانات، باإلضافة إلى البيانات الخاصة بالعاملين الصحيين المسجلين  
 البشرية الصحية(.  لممارسين )مرصد المواردلعاملين الصحيين ا المتوسط( مقابل ا البحر األبيض )المرصد الصحي لدول شرق 

 

 المتوسط  البحر األبيض . كثافة المهنيين الصحيين المختارين في دول شرق 3الجدول 

(نسمة )  لكل الكثافةالدولة 

الصيادلة األسنان أطباءوالقبالة التمريضاألطباء 

أفغانستان

ينالبحر

جيبوتي 

مصر

إيران 

العراق

األردن 

الكويت 

لبنان

ليبيا 

المغرب

عمان  سلطنة

*فلسطين



المظللة  تتمثل  *   التي  في  األرقام  المسح  دراسة  البشريةأجراها  نتائج  الموارد  وتعكس  الصحية  مرصد  المظللة    األرقام.  غير 
 المتوسط. البحر األبيض دول شرق  الصحة في المعلومات التي تم اإلبالغ عنها لمرصد

 

 التوزيع العمري للقوى العاملة الصحية

  العاملين   جميع  من ٪  74  أعمار  تقل  حيثشابة نسبيًا في المتوسط،    الفلسطينية المحتلة   ياألراضفي  تعتبر القوى العاملة الصحية  
٪ من الممرضين هم  79٪ من األطباء و  65. وعلى وجه التحديد،  عام  60  منهم فوق سن٪  4  بينما  عاما،  45  عن  الصحيين

  القوى   زيادة  في   جديدة  أكاديمية  صحية  برامج  خالدإ  إلى   باإلضافة  البالد،   في   الشباب  من  الكبير  العدد  ساهم .  45تحت سن  
  في   سيظلون   المقبلة  القليلة  السنوات  في   العاملة  القوى   إلى   يدخلون   أو  حاليا  يعملون   الذين  أولئك  أن  يعني  مما  الشابة،  العاملة
ضمان تناسب مهارات ذلك الضوء على أهمية مأسسة فرص التطوير المهني المستمر واستمرار  يسلط   .طويلة  زمنية  لفترة  السوق 

صحي. باإلضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري زيادة التوظيف في المرحلة  العاملين في مجال الصحة مع احتياجات القطاع ال
 الية بحيث يتم استبدال القوى العاملة الصحية المسنة بشكل مناسب.الح

 
 
 
 
 
 
 
 

الباكستان

قطر

السعودية

الصومال 

السودان 

سوريا 

تونس 

المتحدة العربية اإلمارات

اليمن



 
 
 
 
 

 فلسطين . التوزيع العمري للعاملين الصحيين في2الرسم البياني 

 
 المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة    -المصدر: المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية

 تنوع المهارات

. وتعد نسبة الممرضين إلى  غزة  قطاع  في   1.4  و  1.7  هي  الغربية  الضفة   في  األطباء  إلى  الممرضات  نسبة  فإن   عام،  وبشكل
طاع  ( في الضفة الغربية، لكنها تعتبر أيضًا األدنى في نفس القطاع في ق3.3األطباء األعلى في مستشفيات القطاع الخاص )

 بشكل عام، تعتبر النسب في قطاع غزة أدنى في المستشفيات وفي جميع القطاعات.و غزة. 
 

 منطقة في فلسطين . نسب الممرضين إلى األطباء حسب ال4الجدول 

 نسبة الممرضين إلى األطباء المنطقة
 1.7 بيةشمال الضفة الغر 

 1.6 وسط الضفة الغربية
 1.5 جنوب الضفة الغربية 

 1.2 شمال قطاع غزة

أألطباء التمريض القابالت أطباء األسنان الصيادلة المهن الطبية المساندة



 1.4 وسط قطاع غزة
 1.4 جنوب قطاع غزة 

 

 . نسب الممرضين إلى األطباء في المستشفيات حسب القطاع 5الجدول 

 قطاع غزة  الضفة الغربية القطاع 
 1.4 2.5 وزارة الصحة 

 0.8 3.3 القطاع الخاص 
 1.4 2.4 لحكومية ت غير االمنظما

 غير متوفرة  * 2.9 وكالة غوث وتشغييل الالجئين
   1.5 غير متوفرة  * الخدمات الطبية العسكرية 

 الخدمات الطبية العسكرية بإدارة أي مستشفى في الضفة الغربية* ال تقوم األونروا بإدارة أي مستشفى في قطاع غزة؛ وال تقوم 
 

 الُمشغلون  التوزيع حسب أصحاب العمل/

يتم توظيف العاملين الصحيين من قبل خمس مقدمين رئيسيين: وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية واألونروا والمنظمات  
الحكومي أكبر الُمشغلين إذ يعمل غالبية العاملين الصحيين في الضفة الغربية غير الحكومية والقطاع الخاص. ويعتبر القطاع  

المختبرات وأطباء األسنان والصيادلة الذين يعملون بشكل أساسي في القطاع الخاص    ء فنيولعام، باستثناة في القطاع اوقطاع غز 
 وقطاع المنظمات غير الحكومية. 

 

 



: أنماط التوظيف حسب القطاع في الضفة الغربية وقطاع غزة  بياني الرسم ال
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التمريض األطباءالمهن الطبية المساندة القابالت أطباء األسنان الصيادلة

 موظفو االدارة والدعم 



 والتأهيل والتعليم اإلعداد 

ما في ذلك عدد  . ويعتمد عدد العاملين الصحيين المدربين على العديد من العوامل، بللعرضيعتبر التدريب محددًا هامًا 
لفة التدريب، واالهتمام الشخصي بالعمل في مجال معين، وإمكانية مؤسسات التدريب، ومدة التدريب، ومستوى التعليم، وتك

 التدريب. الحصول على وظيفة بعد
راقبة جودة التعليم  يتم تنسيق عملية التعليم للمهنيين الصحيين في فلسطين من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، وتقع مسؤولية م

يم العالي. وتتبع مؤسسات التعليم المهني  على عاتق الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة، وهي لجنة مستقلة تتبع لوزارة التربية والتعل
العاليا التربية والتعليم  البرامج و   والتطبيقات  لصحي المعايير التي حددتها وزارة  المعتمدة  لفتح  لهيئة من قبل اتقييم المؤسسات 
مؤسسات. ومع ذلك، تعتبر  لوطنية لالعتماد والجودة. ويتم تحديد عدد الطالب نظريًا من قبل اللجنة وفقًا للقدرة االستيعابية لال

م العالي خاصة، ويتم تحديد عدد الطالب عمليًا من خالل سوق التعليم. لذلك، تميل العديد من المؤسسات مؤسسات التعلي  معظم
  تماشياً   وبنية تحتيةجدًا من المتقدمين، وليس بالضرورة وفًقا للحد األقصى المسموح به لعدد الطالب لكل كلية  إلى قبول عدد كبير  

حيث   ،مع المعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم. لدى وزارة التربية والتعليم رقابة محدودة على تنظيم وتطبيق هذه المعايير
ر الذي يؤدي إلى عدم مقدرة العديد منهم من اجتياز  ق السوق بعدد كبير من الخريجين، األميؤثر ذلك على جودة التعليم ويغر 

   ناقصة. والبطالة اليؤدي إلى زيادة البطالة   امتحان الترخيص، مما
 

 . إجمالي عدد البرامج التعليمية الصحية المهنية المتاحة في فلسطين حسب نوع الدرجة6الجدول 

 

 

 

 

 

 

 عالمجمو  الدرجة الجامعية
 4 دبلوم عالي 

 37 دبلوم متوسط 
 3 دبلوم مهني 
 63 البكالوريس
 22 الماجستير 



 الجامعيالتعليم 

- 2017التابعة لألونروا في فلسطين للعام الدراسي   كلياتطالبًا في الجامعات الخاصة والعامة وال  60،888تم تسجيل والتحاق  
للحصو فقط  2018 الملتحقين ممن يسعون  العدد اإل. وكان معظم  البكالوريس، ووصل  للملتحقين ببرامج ل على درجة  جمالي 

 ٪(. 15.6نسبة )ما وا طالبًا شكل 9510الصحة والرعاية  
 : عدد البرامج التعليمية المختارة في فلسطين حسب نوع الدرجة والمؤسسة مقسمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة 7جدول 

 قطاع غزة  الضفة الغربية  

 األونروا خاص  عام  األونروا خاص   عام نامجالبر   المجموع

  الطب

 4 0 2 0 0 2 0 درجة البكالوريس

  التمريض

 11 1 4 0 1 5 0 دبلوم

 13 0 3 1 0 8 1 البكالوريس

 القبالة 

 5 0 1 1 0 2 0 دبلوم

 6 0 0 1 0 4 1 البكالوريس

 الصيدلة 

 3 0 0 1 1 1 0 دبلوم

 4 0 2 0 0 2 0 البكالوريس

 براتالمختعلوم 

 1 0 0 1 0 0 0 دبلوم

 6 0 2 1 0 3 0 البكالوريوس 



 التصوير الطبي

 3 0 1 0 0 2 0 البكالوريوس 

 العالج الطبيعي

 4 1 1 0 1 2 0 دبلوم

 6 0 2 0 0 4 0 البكالوريوس 

 

ال تزال هناك خمس    كومع ذلالدبلوم،    الممرضين من خريجي درجةف  يتوظبوزارة الصحة    ال تقوموكمثال على العرض الزائد،  
)موضحة باللون األزرق في الجدول أعاله(.    في التمريضالدبلوم  في الضفة الغربية تقدم برامج    كليات في قطاع غزة وست    كليات
أتموا  الذين    الخريجين  حتى  أو من خريجي دبلوم التمريض الجدد ستيعاب العرض الحالي  إالقطاع الخاص وحده    يستطيع  الو هذا  

أن  بفيد  ت  معلومات أوليةتم تقديم  لبطالة. باإلضافة إلى ذلك،  فجوة كبيرة في ا  خلق ، مما قد يؤدي إلى  مؤخراً   رجمتطلبات التخ
التمريض٪ فقط من  40حوالي   المهنةيجتازون امتحان    خريجي دبلوم  تشير هذه العوامل إلى أنه ينبغي بذل جهود و .  مزاولة 

 .وتوفير برامج التجسير لخريجي دبلوم التمريض تقديم، وكذلك وجودتها لبرامج التعليم التخطيطإضافية لتحسين 
من خالل مستويات عالية   سوق العملفائض في    خلقبين المهن الصحية األخرى حيث تم    اً التوجه سائدًا أيضهذا  كما ويعتبر  

القوى العاملة    مسحلعملية    اً وفقفأعلى نسبة بطالة محتملة بين الصيادلة وأطباء األسنان.  وتعد  نتاج في قطاع التعليم.  اإلمن  
عام    في الضفة الغربيةصيدلي مسجل    4,534تبين وجود  ،  المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة  قام بإجرائها  الصحية التي  

  984  منهم  مسجل،   صيدلي   2,762  تم مسح. وفي غزة  2017فقط يعملون في المرافق الصحية في عام    1,479، منهم  2016
  1,114تبين وجود    3,135المسجلين في الضفة الغربية والبالغ عددهم    من بين أطباء األسنانو .  يةلمرافق الصحيعملون في افقط  

بأنهم    فقط تبين  433مقابل  طبيب أسنان مسجل    1,122. وفي قطاع غزة يوجد ما مجموعه   ممن يمارسون المهنةفقط منهم  
القوى العاملة الذي قام بإجرائه المعهد الوطني الفلسطيني للصحة    ادعدت  فقد بَين. باإلضافة إلى ذلك،  ويمارسون المهنة  يعملون 

أعداد الممرضين المسجلين  في هذا المجال. وبالمثل، فإن  يعملون فعليا  فقط من فنيي المختبرات المسجلين  %  60العامة بأن  
 استيعاب على   السوق  قدرة إلى عدم رسينوالمما المسجلين  العمال  بين الفرق  يعزى  قد . الممرضين العامليند  اعد أ على بكثير من أ 

رة من العاملين الصحيين الذين يتلقون  كبيالعداد  األ  بفعلستتضخم  هذه األعداد    إن.  المناطق  هذه  في  المتاحين  الصحيين  العاملين
 26سوق العمل في المستقبل القريب. ل المتوقع دخولهمو  اً تدريبهم حالي

 . 2018. الضفة الغربية: وزارة الصحة الفلسطينية؛ 2017الضفة الغربية: التقرير الصحي السنوي لفلسطين  مرخص:  26

 . 2018الصحة؛  . غزة: مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، وزارة  2017عاملة في القطاع الصحي، التقرير السنوي قطاع غزة: القوة ال 



،  2012/2013 عام  من بعض برامج التعليم المهني الصحي منذ تخرجواذين ُيبين الجدول أدناه إجمالي عدد الطالب ال
 . 2023باإلضافة إلى العدد المتوقع للخريجين حتى عام  

 

لمستشفيات القطاع    2018وتم تحديثه في    2016و  2014  خالل الفترة بين  المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية في فلسطين. تم إجراء المسح  :المسحمن خالل  
 يات القطاع الخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية. الحكومي ومستشف
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الضفة الغربية قطاع غزة

األطباء األسنانأطباء التمريض الصيادلة األطباء األسنانأطباء التمريض الصيادلة



ال األرقام    أن يصبحوا عاملين صحيين، لكنمن الممكن  تعكس هذه األرقام اإلنتاج المحلي )العرض( لخريجي الصحة الذين  
لكل مليون نسمة( كاٍف ومتوافق    كلية طبعدد كليات الطب لمجموع السكان )ويعتبر  لسطين.  أولئك الذين درسوا خارج ف  تمثل

  التربية   وزارة  حسبفالعديد من الطالب يختارون متابعة تعليمهم في الخارج.    إال أنالعالم،  مع دول أخرى في المنطقة وحول  
٪ من إجمالي  28)حوالي  2019خريج عام  1017 إلى فلسطين خارجعدد خريجو المسار الصحي من  ، وصلالتعليم العاليو 

جزء كبير من المهنيين الصحيين الفلسطينيين الذين يكملون تعليمهم وتدريبهم هنالك  كما أن  (.  البالدفي    المتوفرينالخريجين  
الفلسطينية المحتلةخارج   سية للقوى  ئيلر فجوات في المجاالت ا، تاركين  في فلسطين  المهنةممارسة  إلى    ون ال يعودو   األراضي 
التحقيقاتمن الممكن أن يو .  27العاملة  الفعلية للطالب الذين ال يعودون إلى  حول األ  والدراسات  ساعد إجراء المزيد من  عداد 

سينات لتشجيعهم على الدراسة  سياسات وتح  وبلورة  على صياغة   البالدلدراسة خارج  التي تدفعهم لسباب  األباإلضافة إلى    ،فلسطين
 .اً سطين لممارسة المهنة محليإلى فل العودة أو اً محلي

 
 لعاملين الصحيين الفلسطينيين ادول للتعليم يقصدها  5. أكثر 8الجدول 

 

 

 

 

 المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة – المصدر: مرصد الموارد البشرية الصحية 

 
 

. متاح من خالل:  2018المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة. مسح القوى العاملة الصحية الفلسطينية ]انترنت[. المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة؛    27

t.pdfRepor٪20https://pniph.org/public//uploads/Full   

 

 الدول  المهنة 
 رومانيا  ن،فلسطي، مصر، أوكرانيا يا،روس األطباء 

 االردن  ين،فلسط الممرضين
 أوكرانيا  ،الباكستان،  مصر ، االردن ين،فلسط الصيادلة 

 رومانيا ، روسيا ،أوكرانيا ،مصر، طينفلس أطباء األسنان

https://pniph.org/public/uploads/Full٪20Report.pdf


 الطبية التخصصاتفي  التدريب
 األطباء المتخصصين

جلس . ويعتبر الم2006يخضع تدريب التخصص الطبي للمجلس الطبي الفلسطيني، حيث تم تأسيسه ككيان مستقل عام 
ص )مع إعادة  الطبي الفلسطيني المسؤول عن تحديد برامج التخصص الطبي، وإعتماد المرافق التي تقدم برامج التخص

 مؤهالت المتخصصين من الخارج. على والموافقة  الترخيص كل سبع سنوات(، وإجراء امتحانات المجلس للتخصصات، 
الصحيين لكل    لغربية وقطاع غزة باإلضافة إلى العدد المتوقع للعاملينوتبين الجداول أدناه برامج اإلقامة المتاحة في الضفة ا

 برنامج في ست سنوات.
 سنوات )الضفة الغربية( 6 خالل. برامج اإلقامة والعرض المتوقع 9الجدول 

 برامج اإلقامة 
 سنوات 6العرض المتوقع خالل 

 قطاع غزة  الضفة الغربية
 47 99 الطب الباطني
 58 117 لتوليد او  ئيةأمراض النسا
 56 76 جراحة عامة 
 44 103 طب األطفال
 33 60 جراحة العظام 

 48 التخدير
32  

 برنامج التخدير والعناية المركزة 
 18 38 األشعة التشخيصية
 غير متوفر***  1 طب أمراض الكلى 

 غير متوفر 11 جراحة األنف واألذن والحنجرة
 7 12 جراحة العيون 
 رمتوفغير  10 جراحة القلب 
 9 5 أمراض القلب
 19 18 طب العائلة

 غير متوفر 2 الطب النفسي
 7 4 الطوارىء طب 

 5 19 طب المسالك البولية 



 غير متوفر غير متوفر**  جراحة الصدر )ليست محلية بالكامل(
 غير متوفر غير متوفر األشعة )ليست محلية بالكامل(

 غير متوفر غير متوفر أمراض الروماتزم )سنة محلية وسنة في األردن( 
 غير متوفر 0 األمراض * علم 

  المخ وجراحة طب برنامج) 6 0 األعصاب
 8 جراحة األعصاب  ( واألعصاب

  زمالة التخصص الفرعي
 غير متوفر 0 علم األورام السريري 

 غير متوفر 0 أمراض القلب
 غير متوفر 0 األنف واألذن والحنجرة

 متوفرر غي 0 العالج اإلشعاعي لألورام 
 غير متوفر غير متوفر حديثي الوالدة
 غير متوفر 0 أمراض الدم 

 غير متوفر 0 األورام

 ، إال أنها ال تحتوي على أي طالب مسجلين حاليًا.2019* تمت الموافقة على البرامج المدرجة باللون األحمر في عام 
صات في الضفة الغربية، ويشار إليها بـ "غير ** تعذر الحصول على معلومات عن عدد الطالب المسجلين لبعض التخص

 متوفر". 
 ".متوفر"غير التخصصية ويشار إليها بـ *** في عمود )خانة( قطاع غزة، ال يتم تقديم برامج اإلقامة 

 

من المقيمين المسجلين. بينما تشير هذه التوقعات    630حوالي  يضم    برنامج تخصصي معتمد في الضفة الغربية  17  حالياً   يتوفر
عتبار نقص الطالب المسجلين في بعض بعين اإل أنها ال تأخذ  إلى العرض المتوقع من األخصائيين الطبيين بعد ست سنوات، إال 

وجد العديد  ويترة السنوات الست.  ف  إنقضاء  إمداد األخصائيين الطبيين خالل السنوات العديدة القادمة أو بعد  ستعيقالبرامج التي  
التي تحتاج إلى المزيد من المتخصصين الطبيين، ال سيما تلك التي تعاني من معدالت عالية    تالمجاالمن هذه الفجوات في  

 .البالداألسباب الرئيسية للوفاة في   تلك التي تعتبر منأو لتحويالت من ا
باللون  )سجلين،  مقلقة بشكل خاص، مثل اإلنخفاض المستمر بأعداد المقيمين الميسلط الرسم البياني أدناه الضوء على المجاالت ال

على سبيل المثال، تعتبر برامج الطوارئ ف.  (باللون األحمر الداكن)  للمقيمين غير المسجلينالفجوات الكبيرة  و ،  (األحمر الفاتح
 لسوق العمللن يدخل هؤالء الطالب  و من المقيمين المسجلين.    قليلعدد  ب   تتميز  وأمراض الكلى والطب النفسي من البرامج التي



، مما يؤثر على إمداد العاملين الصحيين في هذه التخصصات في المستقبل القريب. وبالمثل،  قادمة  و خمس سنواتلمدة أربع أ
ال تحتوي على طالب  ،  ربية في الضفة الغاً وإعتمادها مؤخر   فإن بعض البرامج، بما في ذلك البرامج التي تمت الموافقة عليها

عصاب  أمراض األو أمراض األورام وأمراض الدم  ألن    على وجه الخصوصمهم  ويعتبر هذا الموضوع  .  مسجلين في الوقت الحالي
 )المرتبة األولى والرابعة والعاشرة على التوالي(.  البالدالطبية في  تحويالتلل التي تحتاج العشرة األولىاألمراض  تعتبر من

هتمام بين  ، قد يكون هناك نقص في اإلامجعوامل. بالنسبة لبعض البر   إلى عدةنقص المقيمين المسجلين في برامج معينة    ويعود
في برامج للمهن التي  اإلنخراط المقيمينيختار العديد من كما و فرص للعمل.  لديهمأنه ستكون ب أنهم ال يشعرون المقيمين حيث 

امج للدخول في بر   لبعض المقيمينأفضل. باإلضافة إلى ذلك، قد يكون هناك نقص عام    وبيئة عمل  على ووظائفأجور أ تقدم  
 ولم يتم تسجيل المقيمين فيها بعد. اً تم إنشاء البرامج مؤخر  أنه ، أومعينة

 

 التخصص وسنة البرنامج )الضفة الغربية(: األطباء المسجلين في برامج اإلقامة حسب 10الجدول 

 التخصص 
 سنة التسجيل الحالية 

 المجموع
 6السنة  5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة 

 48  6 9 12 8 13 التخدير

 10  1 7 2   جراحة القلب 

 5 1 1 1 2   أمراض القلب

 4     4  الطوارىء 

 11  2 3 5 1  أنف وأذن وحنجرة

 18    13 1 4 العائلةطب 

 76  8 19 17 14 18 جراحة عامة 

 117  15 29 41 18 14 والوالدة  ئيةأمراض النسا

 99   23 26 25 25 الطب الباطني

 1      1 كلى أمراض ال



 8 2  1 1 1 3 جراحة األعصاب 

 12   5 2 4 1 طب العيون 

 60  13 21 12 6 8 جراحة العظام 

 103   25 47 16 15 طب األطفال

 2     2  الطب النفسي

 38   9 11 8 10 األشعة

 19  6 5 7 1  المسالك البولية 

 631 3 52 157 198 109 112 المجموع الكلي

افئ لألطباء بين البرامج في الضفة الغربية، فمن الضروري تشجيع األطباء على متابعة وزيع غير المتكبالنظر إلى الت
 المجاالت التي تعاني من حاجة كبيرة.التخصصات في 

  يتم   ،  طيقوم المجلس الطبي الفلسطيني بتحديد الحد األقصى لعدد المتدربين بناًء على عدد األِسرة في كل مستشفى. في المتوس
برامج اإلقامة غير متاحة لجميع التخصصات )انظر الجدول  تعتبر  ًا في السنة. و سرير   12-10  لكل  واحد  متدرب  تخصيص

في   لألطباء األخصائييناإلمداد المحتمل    ويشكل هذا خطرًا علىإقاماتهم في الخارج.  برنامج  دناه(، مما يدفع األطباء إلى إجراء  أ
إلى ذلك، يؤثر ذلك  ن وممارسة المهنة. باإلضافة  في الخارج بداًل من العودة إلى فلسطي  هذه التخصصات في حال قرروا البقاء

الترخيص الفلسطيني  يواجه، حيث  على مسألة  الطبي  في ترخيص    المجلس  لم    األخصائيينصعوبة  محليين خبراء    يتوفرإذا 
 .التخصصيةي هذه المجاالت األطباء واعتمادهم ف إلختبارمتاحون و 

الحركة في قطاع غزة، يقتصـر التدريب لمرحلة ما بعد الدراسـات  حرية لقيود الصـارمة المفروضـة على  السـياسـي وا  وبسـبب الوضـع
. وهناك نســبة كبيرة من الذين يحصــلون على التصــاريح المطلوبة للمغادرة والدراســة في غزةالعليا على البرامج المتوفرة محليًا في  

 ال يعودون.و الخارج 
 

تتوفر لها برامج إقامة في الضفة الغربية أو قطاع غزة. ويجب على الطالب الراغبين    التخصصات التي ال  يوضح الجدول أدناه
عدم عودتهم ألرض الوطن واإلنضمام     يؤدي الى إمكانية، مما  البالدخارج  في التخصص في هذه المجاالت البحث عن فرص  

 إلى القوى العاملة المحلية. 
 



 برامج إقامة في فلسطين هاليس لالتي االختصاصات  .11الجدول 

 التخصصات التي ليست لها برامج أقامة في فلسطين
 أمراض الجلد 

 علم وطب الغدد )الصمم( 
 التنظير الداخلي 
 الطب الجنائي

 جراحة الجهاز الهضمي 
 العناية المركزة 
 الطب النووي 

 جراحة األطفال
 الجراحة التجميلية
 الجهاز التنفسي

 الروماتيزم
 جراحة الصدر 

 جراحة األوعية الدموية 

  الرخصة على    حصولهملتدريب لمدة عام واحد بعد التخرج قبل    اً محلي  أنهوا دراستهماألطباء العامون الذين  يجب أن يخضع  
م واحد  ل عاإكمايجب عليهم  في الخارج    دراستهمأنهوا  ن الذين  األطباء العامو .  المزاولةمتحان  التقدم إلبدون  ، ولكن  ومزاولة المهنة

ألطباء العامين الذين يتابعون تدريبًا تخصصيًا في بالنسبة للأما  .  المزاولة  إمتحانمن التدريب في فلسطين بعد التخرج وإجراء  
فترة التدريب. يتم ترخيص األطباء    نصفي خاللدخول واختبار    اختبارفإن المجلس الطبي الفلسطيني يتطلب منهم  فلسطين،  

 ويطلق عليهم األطباء المقيمين.لتدريب فترة اأثناء كأطباء عامين 
 

 الممرضين 

بناًء على   الممرضينبين    يتم التفريق، ال  في فلسطين. ونتيجة لذلك  تخصصات التمريضلمجلس( لللبورد )اال يوجد امتحان    حالياً 
الخلفية  الخبرة أو  لوجود  دون الحاجة    معين  منصب  لشغل  نه من المحتمل أن يتم تعيين ممرضالخلفية التعليمية، مما يعني أ

، تمريض األطفال  المركزة،تمريض الرعاية  كل من  لتخصصات التمريض  الماجستير المقدمة    تشمل دوراتو ة.  المطلوب  التعليمية



في عالج األورام   للتمريض  برنامج الدبلوم العالي  مؤخراً   بدأكما  .  والطفل  األم  صحةتمريض  ، و خديرتمريض الت،  إدارة التمريض
 ة التلطيفية.والرعاي

يعتبر عدد الممرضين المتخصصين في الضفة الغربية منخفض، ويرجع ذلك في المقام األول لعدم متابعة التخصصات من قبل  
)انظر   الحاليين(.    الجدولالممرضين  المسجلين   مقارنة  الطالب  من  نسبًيا  كبير  عدد  األطفال  تمريض  في  يوجدأدناه ألعداد 

وتحظى  .  الممرضات  من  مزيد  إلى  حاجة  هناك  ،تحويالتلل  رئيسي  مجال  هو  األطفال  طب  ألن  نظرا  ولكن  األخرى   بالتخصصات
، بالرغم من كون السرطان أحد األسباب الرئيسية  الطالب المسجلينتخصصات التمريض لألورام والرعاية التلطيفية بعدد قليل من  

 للوفاة في فلسطين. 
 ، الضفة الغربية(2019) : طالب التمريض الملتحقين حسب التخصص12الجدول 

 المجموع التخصص 
 23 تمريض العناية المركزة 

 49 تمريض األطفال 
 21 إدارة التمريض

 11 تمريض التخدير 
 45 األم والطفل  صحة تمريض

 18 تمريض األورام والرعاية التلطيفية 

ممرضين  عداد وتأهيلإ ي أنه ال يتم توفر برامج ماجستير أو دبلوم عالي لتخصصات التمريض، مما يعنتوفي قطاع غزة ال 
على التنقل بين  السكاننقسامات بين الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة إلى عدم مقدرة تؤدي اإلو كما متخصصين محليًا. 

 المنطقتين إلى نقص حاد في الممرضين في جميع المجاالت التخصصية. 
 

 التطوير المهني المستمر

تطوير برنامج وطني للتطوير المهني  مزودي الخدمات اآلخرين والمجالس المهنية والنقابات على    تعمل وزارة الصحة بالشراكة مع
المستمر، والذي يضم جميع العاملين الصحيين المرخصين. كما أعدت وزارة الصحة خطة استراتيجية ومبادئ توجيهية وطنية 

عمل لإلشراف على تنفيذ البرنامج في المرافق ذات الصلة    ، وقامت الوزارة أيضًا بإعداد فريق2017- 2016عام    تحدد األولويات
. كما أن  الفرصالتدريبات و تشجيع إدارة المرافق على تنظيم برامج التطوير المهني المستمر المعتمدة وتزويد الموظفين بهذه  و 

 .ملينالعاعتماد هذه البرامج ومراقبة تسجيل ساعات التدريب التي يكملها عن إ  أيضا فريق العمل مسؤول



تشمل كل   رمالتطوير المهني المست المهنيين الذين سُيطلب منهم المشاركة في برامج    قائمة  للمبادئ التوجيهية الوطنية، فإن  اً ووفق
المشاركة في هذه البرامج  كما أن  والقابالت والصيادلة وأطباء األسنان وغيرهم من المهنيين الصحيين.    والممرضيناألطباء    من

متطلبات محددة   كل ثالث سنوات أو تماشيًا مع يتم استكمال البرامج ويجب أن    لمزاولة المهنة،  جديد ترخيصهم مطلوبة لتستكون  
 ووزارة الصحة.   لكل من النقابات الصحية  اإلبالغ عن السجالتتقديم التقارير و   كما يجبمبينة في المبادئ التوجيهية لكل كادر.  

العدد المطلوب من النقاط   لم ينهواعن المهنيين الذين   في وزارة التربية والتعليم العالي لي  للتعليم العا المديرية العامةوسيتم إعالم  
التطوير إرشادات    لمأسسة، لم يتم إحراز أي تقدم على المستوى الوطني  اللحظةالمعتمدة  لبرنامج التطوير المهني المستمر. حتى  

لتنفيذ يتم تحديد جدول زمني واضح  لم  كما  رخيص العاملين الصحيين.  رخيص وإعادة تت   المهني المستمر أو ربطها رسميًا بعملية
 إلكمال البرنامج.  الالزمالوقت ولم يتم اإلعالن عن  ، بشكل كامل اآللياتهذه 

 متاحة للعاملينبحيث تكون  دورة    35في محاولة لبدء عملية مأسسة التطوير المهني المستمر، قامت وزارة الصحة بتطوير  و 
الطريقة الوحيدة    وتعتبر المنصة(.  http://moodle.moh.ps)  منصحة عبر االنترنتارة الصحة من خالل  في وز   ينيالصح

مة حاليًا إلدارة التطوير المهني المستمر، إال أن وزارة الصحة تعمل على تطوير بوابة إلكترونية إضافية لتسجيل األنشطة.  المستخد
 لبرامج التطوير المهني المستمرفرص  وتتوفر  .  أيضاً   الفردية هناك خطط لزيادة عدد الدورات التدريبية وتوفير فرص التعلم  كما أن  

يترك األمر ولذلك  بإعادة الترخيص،    إال أن هذه البرامج ليست منظمة أو مرتبطةللعاملين الصحيين خارج القطاع الحكومي،  
 .هذه البرامجبالمشاركة بحرية للعاملين الصحيين 

 

 هجرة العاملين الصحيين 

  مثل   قضايا  تظلرت سلبًا على سوق العمل.  كما ذكر أعاله، فإن الهجرة الكبيرة لشرائح مختلفة من السكان خارج فلسطين قد أث
 وراء  ياسع  الهجرة  تشجع  التي  الرئيسية  الدافعة  العوامل  من  المرتفعة  البطالة  ومعدالت  المنخفضة  واألجور   السيئة  العمل  ظروف
معروف.  الخارج  في  أفضل  عمل  وظروف  تعليمية  فرص غير  الهجرة  معدالت  إجمالي  المالحظة  ويبقى  خالل  من  ولكن   ،

أكثر   التحقيقو ينبغي النظر  و األطباء المتخصصين.  صفوف  ، من المرجح أن تكون المعدالت مرتفعة بين  الشركاءوالمناقشات مع  
 فهم الوضع بشكل أفضل. بهدف  بهذا الموضوع

٪ من عدد الخريجين في  66سبة  خالل السنوات الخمس المقبلة أعلى بن الصحيةالعدد المتوقع للخريجين في التخصصات ويعد 
 .بشكل سنوي هذا الرقم  يتزايدمن المتوقع أن و كما السنوات الخمس الماضية. 

ناك فرص لبناء طرق أكثر   تزال ه، الربين في تطوير قطاع الصحة المحليجهود متفرقة إلشراك المغت  وجود من  على الرغم  و 
المغتربين  منهجية وإ إلى تخصص والذي  ستدامة. ال يوجد برنامج منظم إلشراك  الحاجة  ثابتة  يحدد  ات طبية معينة، أو برامج 

  إطار برنامج منظم على وبعيدًا عن  ،  ةغير منتظمبصورة  فلسطين    حاليًا بزيارةالبعثات الطبية  تقوم  الطبية.    البعثاتستضافة  إل

http://moodle.moh.ps/


الخدمات الطبية والتدخالت الالزمة في  والتي تقوم بتقديم  مسجلة  ال دولية  الوفود  افة البإستضوزارة الصحة  وتقوم  المستوى الوطني.  
  .أكبر من قطاع غزةبشكل  من جراء هذه الخدمات الضفة الغربية وتعود الفائدة على. من خالل الوزارة المستشفيات الحكومية

 
 الطلب  

العامة  يتم قياس الطل العاملين الصحيين، المرتبط بالطلب على الرعاية الصحية، من حيث قدرة وإستعداد المؤسسات  ب على 
للقوى العاملة الصحية   الطلب  التالي عوامل  القسم  العاملين الصحيين. يبحث  الفلسطينية بما في ذلك  والخاصة على توظيف 

 واالستبقاء الوظيفي.  التوظيف، والمكافآت
 

 الموجودة  الصحية العاملة القوى توفر تحسين

 التوظيف 

ملين  الحكومية الشاغرة للعا  الوظائف  إشغال بناًء على المقابالت مع الشركاء، تبين أنه لم تكن هناك قضايا مرتبطة بالوقت في  
متاحة، مما ، فإن عدد المتقدمين لشغل وظائف في القطاع العام أعلى بكثير من عدد الوظائف الالصحيين المنتظمين. ومع ذلك

القطاع    يبين النادرة، يمكن منح عقود خاصة و المتاحين.    العاملينستيعاب  العام على إعدم قدرة  بالنسبة للتخصصات الطبية 
، ال تتعلق وظائف ضمن ميزانية الحكومة. لذلكتكون رواتب هذه ال أطول للموافقة عليها، وقد الللعاملين، والتي قد تستغرق وقتًا 

لتوظيف العدد المطلوب من العاملين الصحيين    الماليةمتالك القدرة  بعدم إ  تتعلق، بل  الشاغرةالمناصب  توفر  قضايا التوظيف ب
 الحكومي.القطاع الصحي  وضعف عمليات التخطيط فيما يتعلق بالعدد المطلوب من العاملين في 

 االدارةالعامة للشؤون اإلدارية. وتكون مشاركة    رةاالداتبدأ عملية التخطيط للتوظيف في القطاع العام على مستوى المنشأة وتديرها  
العامة    االدارةإلى    ويتم إرسال الطلب  منشأة بتقييم إحتياجات الموارد البشرية لمرافقهاكل    حيث تقوم  ،العامة للتخطيط محدودة

ديوان  طلبات وإحالتها إلى  هذه ال  ويتم دراسة.  متطلبات كل منشأةال توجد معايير واضحة لتحديد  فومع ذلك،    .اإلداريةللشؤون  

العوامل المحتملة التي تؤثر على الطلب 

 في البالد  التوظيف بسبب األزمة االقتصادية   تجميد •

 لخريجين في المسارات الصحية يتجاوز الطلب ل العرض •

 رواتب منخفضة وظروف عمل سيئة  •

 ة المدى عمل طويل  من الحصول على فرص العاملين  تمنع العقود قصيرة األجل  •

 . غيل مستشفيات جديدة، وفتح عيادات جديدة رة المستشفيات، وتشالخدمات، مثل زيادة عدد أس  زيادة البنية التحتية و عتوس •



،  ديوانظائف الشاغرة التي يوفرها البناًء على الميزانية المتاحة والو و .  المسؤول عن توظيف الموظفين الحكوميين  الموظفين العام
 وزارة  من قبل  المطلوباألصلي  عن العدد    الموظفين الجددقد يختلف عدد  و ين سيتم توظيفهم.  تقرر الحكومة عدد الموظفين الذ
بمجرد تحديد عدد ونوع الوظائف، يتم اإلعالن عن  و ستيفاء عدد العاملين الصحيين المطلوبين.  الصحة، مما يعني أنه قد ال يتم إ 

متحان الذين تم إختيارهم إليخضع المتقدمون  و للمعايير الدنيا.    متحانات بمراجعة الطلبات وفقاً اإلتقوم لجنة  و الوظائف الشاغرة.  
في المرافق، على النحو    هموتوزيع  ، يتم نشرهمتوظيف العاملينبمجرد  و .  لمقابالت العمل  تقدمون نترنت وية اإلشبك  إلكتروني على

 الذي تحدده وزارة الصحة. 
تتشابه عملية التوظيف للعاملين الصحيين في غزة مع نظيرتها في الضفة الغربية، إال أنها تتم بشكل منفصل بسبب اإلنقسامات  

العاملين الصحيين  ، كانت السلطة الفلسطينية تقوم بتوظف جميع  2007. قبل عام  فلسطينية المحتلةاألراضي الالسياسية في  
العاملين أن غالبية  ب  وتشير التقاريرعزلهم من مناصبهم بعد التغيير الحكومي.    إال أن هؤالء العاملين قد تمالحكوميين في غزة،  

ورواتب  في حين يستمر دفع أجور  ،  لبية االحتياجات الصحية للسكانتالصحيين قد تمت إعادة توظيفهم منذ ذلك الحين بهدف  
 تحديد األرقام الفعلية.يكن من الممكن لم و . م من أنهم ال يعملون حالياً رغاآلخرين بال

في كل من الضفة    2019وبسبب الوضع االقتصادي الحالي في فلسطين، تم تجميد التوظيف للمناصب الحكومية منذ أوائل عام  
ة وقطاع غزة، ولكن تم إجراء العديد من اإلستثناءات لفتح وتوفير عدد محدود من المناصب للموظفين المطلوبين في الضفة  الغربي

وال  لتوظيف الموظفين في غزة حاليًا من خالل العقود التي توفر راتبًا فقط دون أي مزايا أخرى.  الغربية. وتعتبر الطريقة الوحيدة  
 ستقاالت والتقاعد. التي تحدث بسبب اإلت الكفاءا تبدال خسارةسفية إل تعتبر آلية التوظيف هذه كا

  ، 2018عام  . وخالل ال2019و    2015طبيب للعمل في القطاع الحكومي في الضفة الغربية بين عامي    400تم توظيف حوالي  
وزارة ل  التابعةاإلدارية  الشؤون    لدائرةوفقًا    وظيفة فقط بموجب عقود منتظمة  325  شغل وظيفة وتم    700تم طلب ما مجموعه  

وزارة  . ومع ذلك، فهناك حاجة لدراسة القدرات التوظيفية للقطاع الخاص، مع األخذ بعين اإلعتبار أن  الضفة الغربيةفي الصحة  
 .28٪ من مرافق الرعاية األولية 63٪ فقط من األِسرة و 54الصحة تقوم بإدارة 
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 الشؤون اإلدارية   دائرة وزارة الصحة،  التعليم العالي. التوظيف:التربية و  المصدر: الخريجون: وزارة

في   ُمشغلتسليط الضوء على عدم التوازن بين العرض والطلب ألن وزارة الصحة هي أكبر بهدف  * يظهر الطلب الحكومي 
 غزة. قطاع القطاع الصحي في كل من الضفة الغربية و 

 ** البيانات لم تكن متاحة لقطاع غزة.
 

يبقى  ولكن  الغربية،  الضفة  في  الصحية  المهن  في جميع  الحكومي  للتوظيف  الطلب  الخريجين مؤشر  يتجاوز مؤشر عرض 
،  2018-2017في عام  ف.  م في التمريضوعلى وجه الخصوص حملة درجة الدبلو اإلختالف األكبر في توظيف الممرضين،  

، مما أدى إلى معدل توظيف صفري وخلق فجوة بطالة محتملة.  المزاولينأخذت الحكومة قرارًا بالتوقف عن توظيف الممرضين  
التمريض في عام    ملةووصل مؤشر العرض لح الباكالوريوس في  ألكثر من أربعة أضعاف مؤشر الطلب. أما   2018درجة 

ألطباء مرة من عدد الذين تم توظيفهم فعاًل، وعشر مرات أعلى    26المختبرات، فقد كان مؤشر العرض أعلى  بالنسبة لفنيي  
 ٪ فقط. 1.5إلى  الخريجين من أطباء األسنان وصلت نسبة، 2018في عام  و مرة للصيادلة.  28األشعة، و 
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الخريجين في وزارة الصحةالتوظيف
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يف وزيادة عدد الخريجين. وتشير البيانات الواردة  وذلك بسبب إستمرار تجميد عملية التوظ  2019استمرت هذه المشكلة في العام  و 
فني    35، وتم توظيف فني أشعة واحد فقط، و  دبلوممن القطاع الحكومي إلى أنه لم يتم تعيين أي أطباء أسنان أو ممرضين  

ف، ومع ذلك على عملية تجميد التوظي  استثناء حيث تم تعيين هؤالء العاملين    ـ2019عام  في    بكالوريسمختبر، وسبعة ممرضين  
 فلم يتم تلبية اإلحتياجات اإلجمالية لسوق العمل.

- 2017بين عامي  الذين تم تعيينهم  عدد األطباء    كان  فقد.  الضفة الغربيةمشابه للوضع في    في قطاع غزة  ويعتبر نهج التوظيف
  أوخاصة    قصيرة األجل أو عقود  دبعقو قد تم تعيينهم  من عدد الخريجين، ولكن من المرجح أن هؤالء األطباء    اً قريبًا نسبي  2018
الذين تم تعيينهم أقل من الحاجة الفعلية  من المرجح أن يكون عدد األطباء  ف. لذلك،  خدمات يقدمونها، أو بدوام جزئيرسوم    مقابل
 مل سوق العبشكل كبير طلب  يتجاوز  عدد خريجي التمريض  فإن  كما هو موضح في الرسم البياني أدناه،  و . وبالمثل،  العمل  لسوق 

 . 2018في عام 
 

 (2018-2017: الخريجون المحليون مقابل التوظيف في وزارة الصحة * )غزة، 6الرسم البياني 

 
 الشؤون اإلدارية  دائرة وزارة الصحة،  التعليم العالي. التوظيف:التربية و  المصدر: الخريجون: وزارة

 جور األ

وبسبب  لميزانية، وتقوم الجهات المانحة الدولية بدعم جزء كبير منها.  ٪ من إجمالي ا48تشكل الرواتب في وزارة الصحة حوالي 
األزمة االقتصادية الحالية وإنخفاض الدعم المالي الدولي، حدث انقطاع في دفع الرواتب في موعدها لموظفي السلطة الفلسطينية 

ما تكون قادرة على إعادة دفع    لغربية عادةً في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك فإن الحكومة الفلسطينية في الضفة ا

في وزارة الصحةالتوظيف الخريجون

أطباء عامون 
البكالوريوس في حملة  

التمريض 
أطباء عامون  البكالوريوس في   حملة

التمريض 



ل فترة زمنية معينة، أما الحكومة في قطاع غزة فلم تتمكن منذ سنوات من دفع الرواتب بالكامل، وفي كثير الرواتب بالكامل خال
ت غير الحكومية،  من األحيان ال تقوم بدفع الرواتب على اإلطالق. وببسبب إرتفاع الدين الحكومي للقطاع الخاص وقطاع المنظما 

غير قادرة     تكون اً الرواتب في الوقت المحدد وأحيان  دفعبواجه صعوبات أيضَا  فإن المرافق الخاصة والمنظمات غير الحكومية ت
القضايا المتعلقة    هذه  سيستمر ظهور،  اديقتصاإلوضع  ال  يستقر. وإلى أن  متتاليةعلى دفع الرواتب على اإلطالق لعدة أشهر  

 . بدفع األجور
وقطاع غزة على سلم الرواتب المدني. وبالنسبة للتخصصات    تمد رواتب وأجور العاملين الصحيين الحكوميين في الضفة الغربيةتع

النادرة، تحظى وزارة الصحة بخيار تقديم عقود خاصة في محاولة لجذب المتخصصين لتقديم خدماتهم في القطاع الحكومي.  
خصصات والعمليات ة أيضًا على الوفود الطبية من الشتات أو المنظمات الدولية للتكما هو مذكور أعاله، تعتمد وزارة الصحو 

 غير المتاحة محليًا. 
منشأة التوظيف )مستشفى أو طبيعة  ختالفات بين رواتب المهنيين على أساس  فإن اإل  ،كما هو موضح في الرسم البياني أدناه

رعاية صحي كبيرة ة  مركز  ليست  عام  أولية(  اإل.  بشكل  واألطباء    صفوف  بين  أكثر وضوحاً ختالفات  وتعد  المقيمين  األطباء 
أكثر تعد  التي يتم تنفيذها    خدمةالبالنسبة لهذه المهن، تكون الرواتب أعلى في المستشفيات ألن  فالمتخصصين وأطباء األسنان.  

تفضيل اتب أي تمايز أو  و في الر   اتروقال تعكس الفوفي هذه الحالة،  من تلك التي تتم في مرافق الرعاية الصحية األولية.    تعقيداً 
عتراف  ها تعبر عن اإلالرعاية الصحية األولية، ولكن  مراكز  المستشفيات على العاملين في  فيللعاملين الصحيين  من قبل الحكومة  

 في المستشفيات. والمقدمة   بالمخاطر المرتبطة بالخدمات المتاحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المستشفيات مقابل مراكز الرعاية الصحية األولية )بالشيقل(: الحكومية  لشهريةا الرواتب: متوسط 7الرسم البياني 

 2020اإلدارية، وزارة الصحة، الضفة الغربية المصدر: اإلدارة العامة للشؤون 

ومع أن    إنقطاع في دفع الرواتب للعاملين الصحيين الحكوميين في الضفة الغربية إستمر لعدة أشهر.  ، حدث2019في عام  
، وبسبب في البالد  بسبب األزمة االقتصادية المستمرة  قائمةال تزال  ، إال أن المشكلة  الحكومة تمكنت من سداد الرواتب بالكامل

أية ترقيات أو  العاملون الصحيون الحكوميون    ى، لم يتلقوفي قطاع غزةمرة في الضفة الغربية.  تكرار هذا الوضع ألكثر من  
 .فقط ٪ من رواتبهم60و  50ما بين  . ويتقاضون حالياً 2010نذ عام زيادات على الرواتب م

 

 الخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية والقطاع الحكومي في القطاع  الرواتباول الفروق بين جد

في جدول    عدة  ُبذلت جهود اإلختالفات  هذه    الرواتبلدراسة  أن  إال  الحكومية،  غير  المنظمات  الخاصة ومرافق  المرافق  بين 
اتب في هذه  . فبناًء على النقاشات مع الشركاء المطلعين على الرو كال القطاعينالحصول عليها من  م يتمكن من  المعلومات ل

اإل أن  يبدو  بالقطاعات،  مقارنة  قرواتب  ختالفات  الحاالت  كبيرة، وفي بعض  ليست  الصحة  تكون  وزارة  القطاع  د  في  أفضل 
، مما يكون أسهلالتناوب بين المرافق  كون  اء المتخصصون إلى القطاع الخاص  ما ينجذب األطب  الحكومي. ومع ذلك، غالباً 

العمل في    رواتبعلى    همحصول، مما يساهم في  رق متعددةطمن خالل    بالحصول على أجور يسمح لهم   القطاع  أعلى من 
  حين   في  متاحون   الخدمة  ميمقد  أن  إلى  يشير  امم  الخدماتتوفير  و لعمال المتاحين  ل  التوقعاتى  عل  ذلك. ويؤثر  وحده  الحكومي

، فهي أكثر  أن الممارسة المزدوجة موجودة إلى حد ما في جميع الكوادر  ومع.  نفس الشخص يعمل في عدة مواقع  يظهر  قد  أنه
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منظمات غير  المستشفيات التابعة للمن قبل ائتالف المستشفيات الخاصة و   مؤخراً   ه عقدتم  خالل مؤتمر  و بين األطباء.    اً انتشار 
 .ومهمة للغاية نقطاع الرواتب داخل القطاعين الخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية كمسألة حرجةأثيرت مسألة إ ،الحكومية

 

 بين القطاع الصحي الفلسطيني واإلسرائيلي تباالرو الفروق في جداول 

لك بسبب األجور والرواتب ، وذبدوام كامليعمل العديد من العاملين الصحيين المهرة، وخاصة األطباء والممرضين، في إسرائيل 
النظام  األعلى وظروف العمل األفضل رات بشكل  واإلستشاتقديم الخدمات  ، إال أنهم يقومون بالصحي اإلسرائيلي  التي يقدمها 

إجراء دراسات إضافية لفهم نطاق هذه المسألة بشكل  من الضروري  متقطع في فلسطين )في المقام األول في الضفة الغربية(.  
 أفضل. 

حيث ال يحظى العاملين   ،ختالفات في الرواتب بين إسرائيل وفلسطين موضحة في الرسم البياني أدناه خاصة بالضفة الغربيةإلإن ا
ُتظهر البيانات و الصحيين في غزة بنفس الفرص للعمل في إسرائيل وذلك بسبب القيود المفروضة على الحركة من قبل اإلحتالل.  

في إسرائيل والضفة الغربية في جميع المهن الصحية وبشكل واضح،    للعاملين الصحيينالسنوية  وجود إختالفات كبيرة بين الرواتب  
 جاذبية العمل في النظام الصحي اإلسرائيلي للعاملين الصحيين الفلسطينيين. شير الىيمما 
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  أمريكي كسعر صرف.دوالر   1شيقل لكل  3.5إعتماد و   2020* حساب معدالت الرواتب الحكومية على أساس بيانات 
والتنمية ** تظهر البيانات لممرضي المستشفيات في هذا الرسم البياني فقط، حيث أن بيانات منظمة التعاون االقتصادي 

 الخاصة بإسرائيل تشمل فقط ممرضي المستشفيات.
 

 االستبقاء الوظيفي 

  مدىقصيرة ال  عمل  عقودتوفير  تجميد التوظيف، تم    سياسة  بسببو لمتخصصين  للعاملين الصحيين اعلى غرار الوضع بالنسبة  
أخرى كتلك التي تقدمها العقود طويلة    أو مزايا  فوائدأية  رواتب بدون  مثل هذه العقود سوى التقدم    لغير المتخصصين، حيث ال

في قطاع    جداً البطالة مرتفعة    نسبة   تعدو ستمرار في العمل على المدى الطويل.  يتيح للموظفين فرصة التقدم أو اإل. وهذا ال  األجل
عمل لعدد    على أساس التناوب. في حين أن هذه الطريقة توفر فرصلفترات قصيرة تصل إلى ستة أشهر  منح العقود    يتم  ، إذغزة

م باستمرار وقد ال يت  ن العاملو في تقديم الخدمة حيث يتغير    بإحداث عدم انتظام  تشكل خطراً ، إال أنها  العاملين الصحيينأكبر من  
 تعيين بدائل لتغطية الخسائر.

  2018المهنيين الصحيين. منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية؛  مكافآتموارد الرعاية الصحية:   29

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30025( 2020 آذار  10 الدخول إلى الرابط بتاريخ، تم .) 

 

طبيب عام  طبيب متخصص  ممرض في مستشفى 

)فلسطين ( الذين يتلقون راتبا الحكوميون العاملون الصحيون اسرائيلي العاملون الصحيون الذين يتلقون راتبا ف

 ب
ر
جو
أل
ا

ر 
ال
دو
ال

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30025


م مزايا مثل العاملين الصحيين ضمن كوادر وزارة الصحة ال يمثل بالضرورة مشكلة كبيرة حيث يقدم القطاع العااستبقاء إن 
عندما يقوم العاملون الصحيون بالبحث عن فرص   اإلشكالياتاألمن الوظيفي طويل األجل وصناديق التقاعد. ومع ذلك، تظهر 

بالنسبة للقطاع   اً العاملين الصحيين تحديستبقاء وقد يمثل ا. )الممارسة المزدوجة(  زيادة دخلهمبهدف  في القطاع الخاص عمل 
 المزيد من الدراسات لجمع معلومات إضافية. ، ولكن يجب إجراءالخاص

ًا ويشكل تحديًا بالنسبة للقطاع فتح المرافق الخاصة أمرًا صعب  يعتبرحيث  ،  وفي غزة تقوم الحكومة بإدارة غالبية المستشفيات
ما هو الحال  نظرًا للوضع االقتصادي السائد، وبالتالي فإن فرص الممارسة المزدوجة في القطاع الخاص ليست سائدة ك  الخاص

واأل الحكومية  غير  المنظمات  في مرافق  الفعلية  الفرص  تتوفر بعض  ذلك،  الغربية. ومع  الضفة  الطبية  في  والخدمات  ونروا، 
 العسكرية.

يجب على صناع السياسات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة التركيز على معدالت البطالة المرتفعة للغاية، وهجرة األدمغة، 
  الصحي   النظام  لصالح  ، باإلضافة إلى فقدان العاملين الصحيينالخارج  كلما سنحت الفرصة للسفر إلى  لين الصحيينوهجرة العام
 زايا أفضل. مرواتب و  الذي يقدماإلسرائيلي 

 

الحاجة  

لتقديم الخدمات. ويمكن تقدير الحاجة بطرق مختلفة، فمثاًل يمكن تقديرها استنا الفعلية  دًا إلى السياق  ُتمثل الحاجة المتطلبات 
على المرافق، من بين أمور أخرى. ويقدم هذا التقرير تحلياًل أوليًا بناًء على    قائمتحليل عبء العمل الأو  الديموغرافي والوبائي  

العوامل المحتملة التي تؤثر على الحاجة

 بنية تحتية إضافية  ومتخصصين  وجود الخدمات  وطينبالتحرك نحو ت  الفلسطينييتطلب القرار الحكومي  •

 العمل العاملين الصحيين لتغطية إجمالي الخسائر في سوق توظيف في القطاع الحكوميتجميد التوظيف  يمنع  •

بناًء على  وذلك  المتخصصين    والممرضينمعينة من األطباء    تخصصاتالحاجة إلى زيادة   •   الرئيسية   األمراضلتغطية الحاجة 

 للوفاة المسببة 

على    المدربةفرق الدعم    وجود  ضافة إلى الرعاية األولية باإل  مراكزاألطباء في  المزيد من    طب العائلةيتطلب تطبيق نهج ممارسة   •

 العائلة  طب  نهج ممارسة

التخصصات    السعي وراء بسبب التركيب العمري لألطباء المتخصصين على وجه الخصوص، هناك حاجة لتشجيع الشباب على   •

 الطبية 

 الفاعلين وبين القطاعات  بين التعاون لتحسين ي والمحل  الوطني المستويين على الحوكمة  آليات تعزيز يلزم •



. تقديمهاحتياجات الناتجة عن بعض السياسات التي تم  الخدمات الحالية والتغيرات في اإللتطوير  ها الحكومة  الحاجة التي حددت
واألزمة االقتصادية المستمرة، ال يوجد طلب فعلي في سوق العمل الصحي،    في القطاع الحكوميتجميد التوظيف  سياسة    بسببو 

 زدياد. إلوة بين الحاجة والطلب آخذة في اوبالتالي فإن الفج
 ُتركز تحليالت الحاجة أدناه على مجالين:

 ق القطاع العام القائمة  الحاجة المحددة من قبل الحكومة للقطاع العام بناء على مراف .1
 إستبدال اإلستنزاف •
 الفجوة الُمقدرة بناًء على عدد طلبات التوظيف الحكومية السنوية وعدد العاملين الذين تم توظيفهم فعلياً  •

 لسياسات الحكومة وى العاملة الصحية اإلضافية وفقاً حتياجات الناشئة للقاإل .2
 توسيع البنية التحتية والخدمات الحكومية  •
 العامالرعاية األولية في القطاع القائم على  العائلةطب د نهج إعتما •
  تحويالتتوسيع نطاق الخدمات داخل القطاع الحكومي وقطاع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتقليل  •

 فلسطينالمرضى لتلقي العالج خارج 
 

 مرافق القطاع العامل عاملينال مغادرةحاجة القوى العاملة الصحية المحددة من قبل الحكومة على أساس 

فة  في الض  التابعة لوزارة الصحةتستند التحليالت الواردة أدناه إلى البيانات التي تم الحصول عليها من إدارات الشؤون اإلدارية  
ينهم سنويًا.  عدد العاملين الصحيين الذين تركوا القطاع الحكومي مقابل عدد العاملين الذين تم تعي  تبينالغربية وقطاع غزة، والتي  

الذين تركوا العمل الحكومي  العاملين  معلومات عن  أية  حيث لم تتوفر  ،  لضفة الغربية عدد العاملين المتقاعدين فقطوتعكس بيانات ا
. لذلك، تمثل األرقام  راتبكانوا في إجازة بدون    الذين   توفوا، أو  الذين   أخرى، أو   مؤسساتتم نقلهم إلى  الذين  ألسباب أخرى، أو  

نظام وزارة العمل ب  تركوا  الذين  العاملين الصحيينالمتعلقة بالضفة الغربية الحد األدنى من  و ة في الرسوم البيانية أدناه  الموضح
ومن  .  أيضاً   أسباب أخرى و بسبب التقاعد    العمل  سوق   تركواالذين    العاملين الصحيينتشمل البيانات  وفي قطاع غزة  الصحة.  

 ال.  ستبدال العاملين أممن العرض والقدرة إل يكفيفهم ما إذا كان هناك ما  المهم
لم تكن المعلومات من القطاع الخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية متاحة، وبالتالي فال تعتبر هذه المعلومات محور 

القطاعات للوصول إلى تحليل شامل  التحليالت أدناه، ولكن ينبغي بذل جهود إضافية لجمع البيانات ذات الصلة من هذه  
 لنظام الصحي ككل. ل

 



 الضفة الغربية

 ومععدد العمال المتقاعدين.   2018-2015بين  الممتدة الفترة ففي الضفة الغربية، تجاوز عدد العمال الذين تم توظفيهم خالل
  سباب أل الحكومي القطاع تركوا الذين العمال عدد تضمين يتم  لم حيث الفعلية الحاجة  تغطية تم أنه  بالضرورة يعني ال هذا ذلك،
، فقد تم إجراء بعض اإلستثناءات 2019التوظيف الحكومي قد بدأ نفاذه في عام  تجميدوعلى الرغم من أن  .التقاعد غير أخرى 

أو هذه التعيينات الحاجة  ولم تغطي  .  على أساس العقود  لتوظيف بعض العاملين الصحيين من أصحاب التخصصات المطلوبة
  2018  عامي  التوظيف بين  آلية   ، وهو ما يشير إليه االنخفاض الكبير فياً لتوظيف واضحتجميد ا  سياسة  تأثيربقي  الخسارة، و 

أن أعداد إضافية  بافتراض  و .  2019الجدد متساوية إلى حد ما في عام  كانت أعداد الموظفين المتقاعدين والموظفين  و .  2019و  
  2019في عام    الموظفين الجدد  العامليند، فإن عدد  لقطاع الحكومي ألسباب أخرى غير التقاعا  قد تركوا  ين الصحيينالعامل  من

 لم يغطي الخسارة بالفعل.
عدد العاملين الصحيين الذين غادروا سوق العمل ألسباب أخرى غير التقاعد في الضفة  عن  في حين أن المعلومات الكاملة  

بلغ العدد اإلجمالي    فقدكانت متاحة.    2018الغربية لم تكن متاحة لجميع السنوات المدرجة في هذا التحليل، فإن البيانات لعام  
بب )التقاعد، اإلستقالة، اإلنتقال إلى جهات حكومية ألي س  2018للعاملين الصحيين الذين غادروا القطاع الحكومي في عام  

هذه    ينتبو فقط.    عاماًل صحيًا جديداً   325، وتم توظيف  606ازة بدون راتب، اإلجازة التعليمية ، وما إلى ذلك(  ، اإلجأخرى 
 .اً عة أيضى من المحتمل أن تكون مرتفخر األسنوات للوتشير إلى أن الحاجة كما  ،األرقام الحاجة الكبيرة المتبقية

، الضفة  2019-2017: إجمالي العاملين الصحيين الحكوميين المتقاعدين مقابل الموظفين الجدد )9الرسم البياني 
 الغربية(

 

 ؤون اإلدارية  دائرة الش  وازة الصحة،    المصدر:

تقاعد الموظفون الجدد 



،  2018تركوا القطاع العام مقابل إجمالي الموظفين الجدد ): إجمالي العاملين الصحيين الحكوميين الذين  10الرسم البياني 
 الضفة الغربية(

 
 دائرة الشؤون اإلدارية   وازة الصحة،    المصدر:

 
االقتصادية لعام  الضفة الغربية، ولكن تأثير األزمة وقد غطى التوظيف للممرضين واألطباء الجدد الخسارة وجزء من الحاجة في 

  بأعداد   الخسارةالتوظيف الخسارة، وبالكاد تمت تغطية    يغطيتمريض، على سبيل المثال، لم  ال  لمهنة   يبقى جليًا. فبالنسبة  2019
  ه من المحتمل أن توظيفهماألطباء العامين. وكان عدد األطباء المتخصصين الذين تم تعيينهم أكثر من عدد المتقاعدين، إال أن

 ال يعملون بدوام كامل. ومن الممكن أيضًا أنهم عقود خاصة أساس   قد تم على
 

 

 

 

 

 

القطاع  تركواالجدد الموظفون



المتقاعدون مقابل الموظفون الجدد    -الحكوميون    لقانونيون : األطباء العامون والمتخصصون والممرضون ا11الرسم البياني  
 ، الضفة الغربية( * 2015-2019)

 
 دائرة الشؤون اإلدارية   وازة الصحة،    ر:المصد

 فقط طباء العامين والمتخصصين والممرضين المسجلينبيانات الضفة الغربية معلومات عن األتضمنت * 
 

 قطاع غزة 

  بعدد العاملين الصحيين   الخسارةغطى التوظيف    فقد تعد هذه القضية أسوأ في قطاع غزة، كما هو موضح في الرسوم البيانية أدناه.  
٪ فقط  23، قامت وزارة الصحة بتوظيف  2018وفي عام  .  ، لكنه لم يلبي الحاجة بشكل تامعلى سبيل المثال  2017في عام  

، ومع ذلك فإن ذلك لم  الخسارةالتوظيف أعلى قلياًل من    كان،  2019العاملة. وفي عام  من عدد العاملين الذين تركوا القوى  
. وتشمل بيانات قطاع غزة جميع العاملين الصحيين الذين تركوا القوى  2018و    2017لألعوام   المتراكمةيعوض عن الخسائر  

بسبب إحتمالية ن تكون المعلومات المقدمة مضللة  العاملة الصحية نتيجة التقاعد أو أية أسباب أخرى. ومع ذلك، فمن الممكن أ 
 . بالضرورة ي أنهم ال يعملون بدوام كاملتم تعيينهم من خالل عقود قصيرة األجل، مما يعنقد  أن يكون العاملين الصحيين

 

 

طبيب  

عام

 طبيب

متخصص 
ممرض 

قانوني 

طبيب  

عام

طبيب  

متخصص 
ممرض 

قانوني 

طبيب  

عام
طبيب  

متخصص 

ممرض 

قانوني 

تقاعد  الموظفون الجدد 



، 2019-2017): العاملون الصحيون الحكوميون الذين تركوا سوق العمل * مقابل الموظفين الجدد 12الرسم البياني 
 قطاع غزة(

 * تضمنت بيانات قطاع غزة جميع العاملين الصحيين الذين تركوا القطاع الحكومي ألي سبب من األسباب. 

  الحكومي : األطباء الحكوميون )العامون والمتخصصون( والممرضين المسجلين الذين تركوا سوق العمل13بياني الرسم ال
 ، قطاع غزة( *2019-2017مقابل الموظفين الجدد )

 * تضمنت بيانات قطاع غزة معلومات عن األطباء )العامون والمتخصصون( وكذلك الممرضين 

تركو القطاع الموظفون الجدد

تركو القطاع الموظفون الجدد

األطباء  الممرضون األطباء  لممرضونا األطباء  الممرضون



 أعداد الموظفين الجدد مقابل  الصحيينين ملالعا منلحكومة  ا إلحتياجاتاألعداد السنوية 

 الضفة الغربية

تعّذر الحصول على معلومات كاملة عن الحاجة الحكومية المقدرة مقابل العاملين الصحيين الذين تم توظيفهم في الضفة الغربية 
 عن طريقأن طريقة توظيف العاملين الصحيين  للسنوات المشمولة في هذا التحليل. ومع ذلك، أشارت المقابالت مع الشركاء إلى  

قدمت وزارة الصحة طلبًا بحاجتها   2018العقود لم تكن كافية لشغل وظائف الذين تركوا سوق العمل. فعلى سبيل المثال، في عام  
من    عاماًل صحياً   1450كانت الحاجة المقدرة حوالي    2019وظيفة فقط. وفي عام    300  شغلوظيفة، ولكن تم    700لحوالي  

  المالية  األزمة إلى األول المقام في يرجع هذاو فقط على أساس العقود. 250توظيف مختلف المهن، ولكن تمت الموافقة على 
 . الماضية العديدة السنوات مدى  على الحكومة واجهتها التي

 قطاع غزة 

ذلك، وبناًء على تقييم أجرته وزارة الصحة  تعتبر آلية التوظيف الحالية في القطاع الحكومي في غزة كافية لتغطية الخسائر. ومع  
في غزة بهدف تقدير العدد المطلوب من العاملين الصحيين على مدى السنوات الثالث الماضية، فإن عدد العاملين الذين تم  

ق التوظيف  يعد مضلاًل بسبب طر   الموظفين  العاملينلحاجة الفعلية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن عدد  توظيفهم يعتبر أقل بكثير من ا
، ورسوم الخدمة، وما إلى ذلك( مما يعني أن عقود هؤالء العاملين قد تكون مؤقتة أو أنهم مدىالمختلفة )أي العقود قصيرة ال

  تستمر الحاجة باالزدياد  حيثة، فإن الوضع العام آخذ بالتدهور  يعملون بدوام جزئي فقط. وعلى مدى السنوات العديدة الماضي
 .اً تقريب 2017دت إلى نفس مستوى عام  العمالة ثم عا في حين انخفضت نسبة

 ، قطاع غزة( 2019-2017: الطلب الحكومي الُمقدر مقابل الموظفين الجدد الفعليين )14الرسم البياني 

 

المقدر الموظفين الجدد



 العاملة الصحية اإلضافية وفقًا لسياسات الحكومة الجديدة اإلحتياجات الناشئة للقوى 

 ميةتوسعة البنية التحتية والخدمات الحكو 

توسعت البنية التحتية الحكومية في المستشفيات وعيادات الرعاية الصحية األولية وكذلك الخدمات المقدمة على مدى السنوات  
سرير في مستشفيات وزارة    400إلى أنه قد تمت إضافة    2018يشير التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام  و العديدة الماضية.  

٪ في عام  86.6المثل، فقد إرتفع معدل اإلشغال ألِسرة المستشفيات، حيث ارتفع من  . وب2018و    2014الصحة بين عامي  
رتفع عدد  كما ااإلستفادة من خدمات المستشفيات. ، مما يدل على حدوث تغيير كبير في  2018٪ في عام 101.5إلى   2014

 ٪. 130.5بزيادة قدرها  - 2018و  1994بين عامي  468إلى    203عيادات الرعاية الصحية األولية الحكومية من 
لى  ستؤدي التوسعة والزيادات الهائلة في الخدمات والبنية التحتية وخطط التوسع المستمر، بما في ذلك بناء مستشفيات إضافية إ

 زيادة الحاجة والطلب على المزيد من العاملين الصحيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
 

 ة األولية في القطاع العامالرعايالقائم على  العائلةطب إدخال نهج 

سيغير النهج الجديد تنوع المهارات إذ  إدخال نهج طب العائلة القائم على الرعاية األولية.كما هو موضح أعاله، قررت الحكومة 
بالمعدل الحالي لتأهيل وإعداد أخصائيي و .  العائلةويتطلب فرق رعاية أولية متعددة التخصصات، بما في ذلك أخصائيو طب  

نسمة( سيستغرق    3000سنويًا(، فإن تحقيق النسبة الموصى بها من األخصائيين بهذا المجال )واحد لكل    10)حوالي    لعائلةاطب  
الضفة    نوات طويلةس الرعاية الصحية األولية في  العامين والممرضين على مستوى  في فلسطين. وتصل نسبة توافر األطباء 

على التوالي. وفي قطاع غزة تبلغ نسبة توافر األطباء العامين    نسمة  1000لكل    0.25و    نسمة   1000لكل    0.15الغربية  
تظهر هذه البيانات أن نسب التوافر  وعلى الصعيد الحكومي،  ضين.  من الممر   1000لكل    0.12و     نسمة  1000لكل    0.07

ي الحاجة على مستوى الرعاية  للتوافر الحالي والزيادة المتوقعة ف  الضفة الغربية. وبالنظرفي غزة تعتبر أسوأ من النسب في  
، وتوظيف وتدريب المزيد العائلةالمزيد من المتخصصين في طب    إعداد وتأهيلالصحية األولية، يجب أن تستمر فلسطين في  

ين الذين تزيد أعمارهم عن  الرعاية الصحية األولية. األهم من ذلك، فإن األطباء العام مجال في   والممرضين  األطباء العامين من
نتقال السلس  أجل تسريع وضمان اإلومن  .  وفقًا للمجلس الطبي الفلسطيني  مؤهلين لمتابعة التخصص الطبي  ال يعتبروا  اً امع  36

 إدخال برنامج تجسير لألطباء العامين الحاليين. فمن الممكن ، القائم على الرعاية األولية العائلةنهج طب إلى نموذج 
 

 الطبية تحويالتالخدمات وخفض ال وطينت

وطين  عبئًا ماليًا كبيرًا على النظام الصحي الفلسطيني. لذلك، قررت الحكومة الفلسطينية العمل على ت  الطبية  تحويالتشكل الت
نخفض  بينما إحاليًا خارج فلسطين يمكن إستيعابها في النظام الصحي المحلي. و  ولةالخدمات، مما يعني أن جميع الحاالت المح



ال التكلفة.    موازنةالخدمات من أجل زيادة    وطينة إلى مزيد من الجهد لتهناك حاجتبقى  ،  لبالداخارج    تحويالتاإلنفاق على 
 وبذلك، من المتوقع أن تزداد الحاجة والطلب على العاملين الصحيين.

نتظار كومية مكتظة، مما يؤدي إلى فترات إفي كثير من األحيان أن المستشفيات الح  الصحية  يفيد كل من المرضى والمرافق
العالج.   لتلقي  الضروري  و طويلة  القضايا، من  التحتية و   تطويرلمعالجة هذه  بهدف  زيادة  البنية  الصحية  العاملة  القوى  أعداد 

استيعاب الطلب العام العالي على الخدمات. كما ويجب تطوير تنوع المهارات والخبرات للعاملين الصحيين داخل المستشفيات 
لمطلوبة. فعلى سبيل المثال، فإن توافر الموظفين من مهن التمريض والقبالة يعتبر أقل من  دمات انفسها بهدف زيادة توافر الخ

 نسمة(، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة التوظيف. 1000لكل  3الحد الموصى به ) 
 

 مالحظات ختامية 

خدمات صحية عالية الجودة يمكن القوى العاملة الصحية واحدة من المعوقات الرئيسية في تقديم  ب  المرتبطة  تحدياتالال تزال  
كثافة العاملين  تقارن    وبينما  .في فلسطين   المختلفة   المهن الصحية عامل صحي    36,000ما يقرب من  يمارس  الوصول إليها.  

نقص في القوى العاملة  وى الكلي، ال يزال هنالك  على المست  أخرى في المنطقة  دولالصحيين في فلسطين بشكل إيجابي مع  
رتفاع معدالت إلى إ  يقترن بنقص األدوية واللوازم، فإن هذا يؤدي  صصات وكوادر معينة. وبما أن هذا النقصفي تخالصحية  

للتخفيضات   كما أنالطبية.    تحويالتإلى الخارج وزيادة اإلنفاق الصحي، أو إنفاق نسبة كبيرة من ميزانية الصحة على ال  تحويالتال
 على توافر الخدمات الصحية وجودتها.واضح  لتوظيف الحالي تأثير الخدمة المدنية وتجميد ا نفقاتالسابقة في 

بسبب عدم التوافق الواضح بين العرض والطلب، والحاجة المتزايدة   اً القوى العاملة الصحية تمثل تحديال تزال إمكانية الوصول إلى  
ويعد  ى العاملة الصحية أكثر أهمية.  في سوق العمل الصحي. إن عدم توفر العاملين الصحيين وبعض الخدمات يجعل توزيع القو 

إدخال    قرار سياسة   اتخاذ   الرغم منعلى  و .  أمرًا غاية في األهمية  الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية واالستفادة منها
العتبار بالكامل.  ، فإن اآلثار المترتبة على القوى العاملة الصحية لم يتم أخذها في ا نهج طب العائلة القائم على الرعاية األولية

الفِ ف العائلةخدمات  رق متعددة التخصصات لتقديم  هناك حاجة لتحديد  على    وتدريبها  وإعدادهاالقائم على الرعاية األولية    طب 
الجديد   النموذج  الخدمة. و متطلبات  الرعاية    لعاملينل، وإدخال برامج تجسير  العائلةيشمل ذلك تدريب أطباء  لتقديم  في مرافق 

 وغيرهم من العاملين الصحيين.  الممرضيندريب ، وتاألولية
في الوقت الذي يتم فيه مواجهة النقص، ال تزال القدرة على التوظيف محدودة وخاصة في القطاع العام، مما يؤدي إلى البطالة  

خير في التوظيف وأدى التجميد األكما  في بعض المهن. وبالمثل، فإن نسبة البطالة بين المهنيين الصحيين مرتفعة في قطاع غزة.  
 الوضع.  تفاقم بسبب األزمة االقتصادية إلى



داًل من  تتزايد قدرة المؤسسات التعليمية في فلسطين، ومع ذلك، فإن هذا التزايد يعتمد إلى حد كبير على متطلبات سوق التعليم، ب
 متطلبات الخدمات الصحية.  السياسات والخطط الصحية أو

اك حاجة إلى منهجيات أكثر تنظيمًا وفعالية هنف.  مقلقةصحية وكذلك جودة التدريب السريري  إن جودة ومستوى القوى العاملة ال
لكل من البرامج والمؤسسات و الترخيص واعادة الترخيص    دة االعتمادوإعا   عتمادإلعتماد المؤسسات األكاديمية، بما في ذلك اال

 الصحية. 
حوكمة محسنة  اتقدر باإلضافة لوجود  ،للقوى العاملة الصحية لفعا هيكل حوكمةوجود تتطلب التحسينات المذكورة أعاله 

 المعنيين اآلخرين. والشركاءالوزارات  بين الكفاءةعالية  تنسيقعن آليات  ومتطورة، فضالً 
 

 التوصيات 

 حوكمة القوى العاملة الصحية والتوظيف 

الكافي    العدد والجودة والتوزيع  تضمنى  إعداد خطة إستراتيجية شاملة للقوى العاملة الصحية تتسم برؤية طويلة المد •
 .  لقوى عاملة صحية متحمسة وفعالة في فلسطين

  .ءالشركالتخطيط والتنفيذ في وزارة الصحة وضمان التنسيق والتعاون بين  رات إدارة القوى العاملة الصحية على اتعزيز قد •
 . القوى العاملة الصحية مزاولةيم برامج تعليم و التي تعمل على تنظ واآللياتمراجعة وتطوير استراتيجيات لتعزيز النظم  •
 العمل  سوق   وديناميكيات  التقدم   لرصد   التكلفة  حيث  من   فعالة   سياسية  قرارات  التخاذ  والمعرفة   واألدلة  البيانات  عزيزت •

 .  الصحي
 

 قدرات التوظيف 

 كفاءة   أكثر  بشكل  الموارد   واستخدام  العام  القطاع  في   التوظيف  قدرات  لتحسين  المالي  الحيز  وتوسيع  الموارد  تعبئة •
 .والطويل القصير  المدى على  الصحية  البشرية للموارد  إضافية  موارد على   للحصول

 .المستدامة التنمية  وأهداف الشاملة  الصحية التغطية نحو للتحرك الحالية العاملة القوى  تحسين •
المناسبة • والمهارات  بالخبرات  وتزويدها  الصحية  العاملة  القوى  متطلبات  الصحية    تعديل  السياسات  مع  يتماشى  بما 

 . الحكومية ونماذج تقديم الخدمات التي تشمل توسيع قدرات الخدمة وتعزيز الرعاية األولية
سن    رفعالتي تواجه نقص، مثل    المجاالتلصحيين في  إعداد استراتيجيات لمعالجة اإلستنزاف وتحسين توافر العاملين ا  •

 .  التقاعد



  سوق ت في  برامج توأمة مع المنظمات لسد الثغرا  في الشتات تتضمن  شراك المغتربينتطوير برامج وآليات منظمة إل •
 .  ، وخاصة المتعلقة بتوطين الخدماتالعمل

 

 التأهيل اإلعداد و قدرات التعليم و 

  تحسين التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي من أجل التخطيط األفضل فيما يتعلق بقدرات التعليم  •
من المهنيين الصحيين بما يتناسب مع إحتياجات   بالجودة والمستوى العالي  تتميزأعداد كافية  المهني الصحي، وضمان  
 .الخدمات وقدرات التوظيف

للبرامج التي   • التقدم  إجراء حمالت توعية للطالب بشأن اإلحتياجات الحالية للقوى العاملة الصحية، وتشجيعهم على 
 . ةمرتفع التأهيل نسبة بداًل من البرامج التي يكون فيها تكون فيها الحاجة عالية

 للمرضين من حملة درجة الدبلوم.  إدخال برامج تجسير  •
مع متطلبات سوق العمل وضمان التخطيط األفضل للتدريب التخصصي الطبي  التمريض  إعادة النظر في برامج دبلوم   •

 . حيين في التخصصات المطلوبةتشجيع تسجيل األطباء وغيرهم من المهنيين الصو بعد التخرج 
 . في فلسطين بناًء على الحاجة اً يدة غير متوفرة حاليمة تخصصية جدتقديم برامج إقا •
 .، خاصة فيما يتعلق بتنظيم القوى العاملة الصحية التطوير المهني المستمر وتطبيقهاتعزيز سياسات  •
  سوق   واحتياجات  األمراض  وحدوث   انتشار  على   ناءً ب  المتوقعة  المطلوبة   الصحية   العاملة  للقوى   الدوري   التخطيط  تعزيز •

 . الصحية  العمل
 

 توصيات لدراسات مستقبلية 

 التخطيط وندوات الوطنيين الشركاء مع بالتنسيق لفهم ديناميكيات سوق العمل بشكل أفضل، يجب دراسة العديد من القضايا
 : ذلك في بما االستراتيجي،

الفرق متعددة    وتقديمالقائم على الرعاية األولية    العائلةنهج طب  ا يتماشى مع إدخال  مراجعة القوى العاملة للرعاية األولية بم •
 . التخصصات واألدوار والمسؤوليات والمتطلبات

 حجم  وتقليل(  الوظيفي  االستبقاءتحقيق    وبالتالي)  والرضا   الدافع   تحسين  شأنها  من  التي(  المالية  وغير المالية)  العوامل  تحديد •
 . المزدوجة والممارسة الوهميين، والعمال  التغيب

 . مطورمراجعة الممارسات الحالية المتعلقة بتنظيم القوى العاملة الصحية وتصميم نظام  •
 .تقييم مؤشر الطلب مقابل الحاجة في القطاع الخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية •



 . التعليمية بما في ذلك التدريب السريري تقييم جودة البرامج  •
 . القوى العاملة الصحية والعوامل المؤثرة على مدى العقد الماضي )الداخلي والخارجي( تنقل مراجعة اتجاهات •
 . العمل وسوق  الصحة في االقتصاد خبراء إشراك  ذلك في بما الصحي، العمل سوق  تحليل  على  قائم اقتصادي تحليل إجراء •

 
 

 لة حسب المنطقة والقطاعاألول: المؤسسات التي تقدم البرامج الطبية والبرامج ذات الصالملحق 
 القطاع  المنطقة  المؤسسة  

 خاص قطاع غزة جامعة األزهر 
 خاص قطاع غزة الجامعة اإلسالمية 

 خاص قطاع غزة جامعة فلسطين  
 حكومي  قطاع غزة خان يونس  –كلية فلسطين للتمريض 

 خاص قطاع غزة الجامعية للعلوم التطبيقيةالكلية 
 حكومي  قطاع غزة خان يونس –التكنولوجيا الكلية الجامعية للعلوم و 

 خاص قطاع غزة الكلية العربية للعلوم التطبيقية
 األونروا قطاع غزة كلية مجتمع غزة  

 خاص قطاع غزة جامعة األزهر -كلية الدراسات المتوسطة
 األونروا قطاع غزة كلية تدريب خان يونس  

 حكومي  قطاع غزة كلية األقصى للدراسات المتوسطة 
 *غير محدد  *غير محدد  جامعة فلسطين األهلية 

 خاص *غير محدد  كلية تنمية القدرات الجامعية
 خاص الضفة الغربية جامعة الخليل 

 خاص الضفة الغربية جامعة البوليتكنك فلسطين 
 خاص الضفة الغربية بيت لحمجامعة 

 خاص الضفة الغربية جامعة القدس
 خاص الضفة الغربية جامعة بيرزيت 

 خاص الضفة الغربية جامعة النجاح الوطنية
 خاص الضفة الغربية الجامعة العربية األمريكية 



 خاص الضفة الغربية الكلية العصرية الجامعية 
 حكومي  الضفة الغربية كلية إبن سينا

 خاص الضفة الغربية كلية المقاصد للتمريض
 خاص بيةالضفة الغر  كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة 

 األونروا الضفة الغربية رام هللا – كلية مجتمع المرأة 
 خاص الضفة الغربية كلية صحة المجتمع

 خاص الضفة الغربية كلية الخليل للتمريض
 خاص الضفة الغربية كلية إنعاش األسرة 

 خاص الضفة الغربية كلية الروضة للعلوم المهنية 
 خاص الغربيةالضفة   كلية مستشفى الكاريتاس للتمريض
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 نوع وعدد البرامج المتاحة   2أ. الملحق الثاني: الجدول

 الدرجة  البرنامج 
عدد البرامج  

ضفة في ال
 الغربية

عدد 
البرامج في  
 قطاع غزة 

 المجموع

 3 1 2 دبلوم متوسط  التخدير واإلنعاش
 1 0 1 دبلوم متوسط  الرعاية التنفسية 

 2 1 1 دبلوم متوسط  النطق وإضطرابات اللغة عالج 
 2 0 2 علوم بكالوريوس عالج السمع والنطق

 1 0 1 علوم بكالوريوس البصريات
 1 0 1 اجيستير م التحليل الطبي الحيوي 
 1 0 1 علوم بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية

 1 0 1 ماجيستير  علوم المختبرات اإلكلينيكية/السريرية



 
 المختبرات الطبية علوم 

 1 0 1 ماجيستير 
 1 1 0 دبلوم عالي 
 6 3 3 علوم بكالوريوس

 3 2 1 دبلوم متوسط  فنيو المختبرات الطبية
 2 2 0 ط دبلوم متوس فنيو الجراحة

 1 0 1 ماجيستير  تكنولوجيا الغذاء 
 5 1 4 علوم بكالوريوس التغذية

 1 0 1 دبلوم عالي  زراعة األسنان 
 4 2 2 علوم بكالوريوس األسنانطب 

 1 1 0 دبلوم متوسط  الصحة والسالمة المهنية 

 التصوير الطبي 
 2 1 1 ماجيستير 
 3 1 2 علوم بكالوريوس

 4 2 2 علوم بكالوريوس الطب

 القبالة 
 7 2 5 علوم بكالوريوس

 3 1 2 دبلوم متوسط 
 3 1 2 دبلوم مهني 

 التمريض 
 13 4 9 علوم بكالوريوس

 10 4 6 دبلوم متوسط 
 1 1 0 دبلوم متوسط  تمريض الطوارئ 
 1 0 1 ماجيستير  تمريض التخدير 
 1 0 1 دبلوم عالي  تمريض الطوارئ 

 1 0 1 لي دبلوم عا األطفال حديثي الوالدة تمريض 
 1 1 0 دبلوم متوسط  تمريض التوليد 

 1 0 1 ماجيستير  تمريض العناية المركزة 
   1 1 0 علوم بكالوريوس للتمريض برنامج التجسير 

 1 0 1 ماجيستير  تمريض رعاية األم والطفل 
 1 0 1 دبلوم عالي  تمريض األورام والعناية التلطيفية



 1 0 1 ماجيستير  تمريض األطفال 
 1 0 1 ماجيستير  تمريض إدراة ال

 2 0 2 علوم بكالوريوس العالج الوظيفي
 1 1 0 دبلوم متوسط 

 1 0 1 ماجيستير  اإلكلينيكية/ السريريةالصيدلة 
 2 0 2 علوم بكالوريوس دكتوراة في الصيدلة 

 الصيدلة 
 2 1 1 ماجيستير 
 3 1 2 علوم بكالوريوس

 3   1 2 دبلوم متوسط 
 2 2 0 علوم بكالوريوس لحيويةالصيدلة والتكنولوجيا ا

 1 0 1 ماجيستير  تكنولوجيا األدوية الصناعية 
 1 0 1 ماجيستير  تكنولوجيا الصيدلة علوم 

 العالج الطبيعي 
 6 2 4 علوم بكالوريوس

 4 2 2 دبلوم متوسط 
 1 0 1 ماجيستير  السياسات واإلدارة الصحية 

 3 0 3 ماجيستير  الصحة العامة 
 1 0 1 م متوسط دبلو  التفتيش الصحي

 1 0 1 علوم بكالوريوس صحة المجتمع والبيئة

 النفسية المجتمع والصحة 
 

 2 1 1 ماجيستير 
 1 1 0 دبلوم عالي 

 1 0 1 دبلوم متوسط 
 129 45 84 المجموع 

 



 مصطلحات الرئيسيةللالملحق الثالث: تعريفات 

  تعريفات ال  وتم أخذمن قبل النقابات الطبية.    المحددةترخيص للمهن  بالمهن الصحية إلى متطلبات ال  الخاصةتستند التعريفات أدناه  
 أيضاً   هذه التعريفات  تم إستخدام   وقد   من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  ،خرى، مثل تلك الخاصة بالمناطق الجغرافيةاأل
 . للموارد البشرية الصحيةتطوير المرصد الوطني  عملية في
 

 لمشمولة المهن ا التعريف  المصطلح 

 طبيب عام 

- 5أكمل درجة البكالوريوس ما ال يقل عن  
األكاديمية    6 الدراسة  كلية    فيسنوات من 

طب معتمدة. يجب أن يخضع الطبيب العام 
ويجتاز   واحد  عام  لمدة  اختبارات  للتدريب 

 وزارة الصحة. تعقدهاالتي  المزاولة
 
 

 طبيب عام •
 طبيب مقيم طبيب عام /  •
 طبيب عام بتدريب تخصصي •

إلى  طبيب   طبيب مختص  باإلضافة  مرخص    6- 4عام 
سنوات من التدريب التخصصي من برنامج 

المجلس الطبي الفلسطيني.    قبل   معتمد من
اجتياز  المتخصص  الطبيب  على  يجب 

البورد   يعقدهامتحان  الطبي   الذي  المجلس 
  .الفلسطيني في نهاية التدريب

 

تجميلي الطوارىء ,جراح  طب   ,أخصائي 
تأهيل األطفال  ,أخصائي  أخصائي   ,جراحة 

بولية تشخيص ,مسالك  أخصائي   ,جراح 
 ,أخصائي جراحة الصدر ,الجهاز الهضمي

جراثيمي روماتيزم ,أخصائي   ,أخصائي 
 ,أخصائي القلب ,أخصائي األوعية الدموية

 ,أخصائي جراحة العظام ,أخصائي الصدر
األعصاب جراحة  أخصائي   ,أخصائي 

وتوليد ,المناظير نساء  أخصائي   ,أخصائي 
طبيب   ,أخصائي جراحة عامة ,جراحة القلب

نفسي ,العائلةطب    ,أطفال  طبيب ,طبيب 
جلد الوقائي ,طبيب  الطب   ,أخصائي 

المناعة العامة ,أخصائي  الصحة   ,طبيب 
الرياضي الطب  وحدة  ,أخصائي  أخصائي 



المركزة الصماء ,العناية  الغدد   ,اخصائي 
أعصاب الرعاية   ,طبيب  إدارة  أخصائي 

أخصائي   ,علم األمراض  أخصائي ,الصحية
 ,أخصائي أنف أذن حنجرة ,الطب الجنائي

 ,الطب الباطني ,أخصائي الطب اإلستوائي
التخدير الدم ,أخصائي  أمراض   ,اخصائي 

األورام علم  الطب  ,أخصائي  أخصائي 
 ,الكبد  جراح ,مختص علم الوظائف ,النووي 

 الوظيفيأخصائي الطب 

 قانونيممرض 

سنوات من الدراسة    4  أكمل ما ال يقل عن
األكاديمية وحاصل على شهادة البكالوريوس  
في التمريض من برنامج تمريض معتمد في 
خارج   الدراسة  إكمال  تم  إذا  الجامعة. 
فلسطين، فيجب على الخريج اجتياز إمتحان  

 وزارة الصحة.  تعقدهالذي  مزاولة المهنة
 

ا الممرضين  ذلك    لقانونينجميع  في  بما 
 صين الممرضين المخت

 ممرض مساعد

الدراسة   من  سنتين  عن  يقل  ال  ما  أكمل 
األكاديمية وحاصل على دبلوم التمريض من 
الخريج   على  يجب  معتمدة.  تمريض  كلية 

المهنةإمتحان  اجتياز     تعقده الذي    مزاولة 
 وزارة الصحة. 

 

 قانونية قابلة 

الدراسة    4أكملت   من  األقل  على  سنوات 
القبالة من    األكاديمية وشهادة بكالوريوس في

المعتمد في الجامعة. إذا تم   القبالة  برنامج 
االنتهاء من الدراسة خارج فلسطين، فيجب 

 مزاولة المهنةعلى الخريجة إجتياز إمتحان  
 وزارة الصحة.  تعقدهالذي 

  بما في ذلك لقانونياتا قابالتجميع ال
 صاتالمختص قابالتال



 قابلة مساعدة

الد من  سنتين  عن  يقل  ال  ما  راسة  أكملت 
القبالة   في  دبلوم  على  األكاديمية وحصلت 
من كلية معتمدة للقبالة. يجب على الخريجة  

إمتحان   المهنةإجتياز    تعقده الذي    مزاولة 
 وزارة الصحة. 

 

 الصيدلي 
األقل   على  برنامج   5أكمل  من  سنوات 

جامعة   من  الصيدلة  في  البكالوريوس 
 معتمدة.

صيادلة بما فيهم دكتور صيدلة  جميع ال
 خصائيينواأل
 

 صيدلي مساعد 

أكمل الحد األدنى من برنامج دبلوم الصيدلة  
تقدم  معتمدة  كلية صيدلة  من  عامين  لمدة 

 برامج الدبلوم  لمساعدي الصيدلة.
 

 

 طبيب أسنان 
 

سنوات بكالوريوس في   5أكمل على األقل  
في  األسنان  طب  كلية  من  األسنان  طب 

 جامعة معتمدة.
 

 يهم األخصائيينجميع أطباء األسنان بما ف

 
 المساندة المهن الطبية

 

ال الحد األدنى من يعتمد على  مهنة، أكمل 
برنامج مدته سنتان للحصول على دبلوم من 

مدته   برنامج  أو  معتمدة  سنوات   4كلية 
للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة  

 معتمدة 
 

 فون المسع •
المتخصصون في الصحة البيئية  •

 والمهنية
 الطبيعي  أخصائيو العالج •
 أخصائيو وخبراء التغذية  •
 أخصائيو التصوير الطبي •
فنيو المختبرات الطبية وعلم   •

 األمراض 
 صيدلي مساعد  •
الفنيون الطبيون وطب األسنان  •

 اإلصطناعية



 عاملون صحة المجتمع  •
 أخصائيو البصريات •
 سائقو سيارات اإلسعاف  •
 لم النفسأخصائيو ع •
 مهندسو الطب الحيوي  •
 يون الكيميائ  •

 دارة والدعم موظفو اإل
 

جميع الموظفين العاملين في تقديم الخدمات  
العامل   كان  إذا  المباشرة.  غير  الصحية 
يشغل منصبًا إداريًا أو يعمل في الدعم الفني 
يتم إحتسابه في هذه المجموعة بغض النظر  

 عن الخلفية األكاديمية.
 

 المسؤولون والمدراء •
 موظفو الشؤون المالية والمحاسبين •
 داريون الموظفون اإل •
في  • بما  والدعم  العمليات  موظفو 

الكهربائية   المعدات  فنيو  ذلك 
المبيعات  وموظفو  والطبية 
والسائقين   والسكرتارية  والمشتريات 

 والطهاة وغيرهم. 
 

العاملون الصحييون/ طاقم 
 تقديم الخدمة المباشرة

 

العاملين   العالمية  الصحة  منظمة  ُتعرِّف 
األشخاص  "جميع  بأنهم  الصحيين 

األساسي  الم هدفها  إجراءات  في  نخرطين 
العالمي،   الصحة  )تقرير  الصحة"  تعزيز 

(. ويشمل التعريف أي شخص وكل  2006
شخص يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر  
في تقديم الخدمات الصحية.  وللتفريق بين 

الخد تقديم  وغير موظفي  المباشرة  مات 
المباشرة في المرصد الوطني للموارد البشرية  

في  المهن   الصحية  تضمين  تم  فلسطين، 
المدرجة هنا ضمن "العامل الصحي / طاقم  

 تقديم الخدمة المباشرة".

 األطباء  •
 ون الممرض •
 القابالت •
 الصيادلة  •
 أطباء األسنان •
 العلوم الطبية المساندة •
 



  ون الصحيي ون المهني
 ون المسجل

 

في  جميع المهنيين الصحيين المسجلين في النقابات/ الجمعيات الصحية المختلفة 
 فلسطين.

 عامل صحي ممارس 
 

جميع العاملين الصحيين الذين يمارسون مهنهم كل في مجاله في أي منشأة صحية في  
 فلسطين.

 المحافظة/ المنطقة
 

الوطنية ويمثلها المحافظ. تشتمل كل محافظة على  المناطق اإلدارية التي تحددها الحكومة 
  11ة المحيطة بها. تضم الضفة الغربية  مدينة رئيسية واحدة على األقل والمناطق الريفي

 محافظات. 5محافظة ويضم قطاع غزة 
 محلية منطقة

 
 المنطقةقرية أو مخيم يحتوي على مرفق صحي. عادًة ما تخضع    مدينة أو منطقة ريفية/

 . لسلطة المحافظةالمحلية لسلطة محلية وتخضع  

 تخص الضفة الغربية و/ أو قطاع غزة. منطقة

 فما فوق( 60و) (59-55)و  (54-46)و (45-31)( و30-18)  ةالفئات العمري

 التدريب قبل الخدمة
 قبل التوظيف أي تدريب أكاديمي تم تلقيه  

 التدريب الذي حصل عليه الطالب خالل سنوات الدراسة األكاديمية التدريب السريري 
 

 المنشأة الصحية
 

منشأة خاصة أو منشأة تابعة   الخدمات الصحية للسكان )أي  تقدمأي مرفق مسجل كمؤسسة  
للمنظمات غير الحكومية بترخيص من وزارة الصحة، أو أي مرفق صحي حكومي، أو مرفق 

 صحي تديره وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين )األونروا( . 
خدمات التعليم الضفة الغربية في  الشرقية  تقدم المستشفيات العاملة في منطقة القدس مستشفيات القدس الشرقية

 العالي لجميع الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

يستخدم لتحديد التوزيع بين المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية في الضفة الغربية  التوزيع الجغرافي
 وقطاع غزة.

 شمال الضفة الغربية
 

 طولكرم، نابلس، قلقيلية، سلفيت المحافظات التالية: جنين، طوباس، تشمل 



 وسط الضفة الغربية
القدس الشرقية(، رام هللا، أريحا  ستشفياتتشمل المحافظات التالية: القدس )بما في ذلك م

 واألغوار 
 جنوب الضفة الغربية

 
 الخليل و تشمل المحافظات التالية: بيت لحم، 

 تشمل مناطق ومحافظات شمال غزة شمال قطاع غزة 

 غزة  وسط قطاع
 

 تشمل المحافظات التالية: غزة ودير البلح 

 تشمل المحافظات التالية: خانيونس ورفح  جنوب قطاع غزة 

 



المرصد الوطني للموارد
البشرية الصحية 

ايلول ٢٠٢٠

وزارة الصحة الفلسطينية

القوى العاملة الصحية وديناميكيات سوق العمل في فلسطين

 مبنى وزارة الصحة الفلسطينية٬ الطابق االول
رام الله - فلسطين

 تلفون: 6842/7 296 2 970+
 فاكس: 6852 296 2 970+ 

hrho.pniph.org
www.pniph.org

             @PNIPH1     
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