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المقدمة  .أ

الحفاظ على التوافر الكافي، والتوزيع العادل، وتنوع الخبرات   إنجزء ال يتجزأ من تطوير أي نظام صحي.    لون الصحيون يعد العام
لضمان حصول جميع    اً أمرًا ضروري  يعد  ي المرافق الصحية للمهنيين الصحيين ومقدمي الخدمات الصحية ف  ةوالمهارات المناسب

وجود  منظمة الصحة العالمية تقدر  و . بضائقة ماليةاألشخاص على رعاية صحية جيدة متى وأينما احتاجوا إليها، دون المخاطرة 
االستراتيجية  بتطوير    قامت  وقد،  2030بحلول عام  عامل صحي  مليون    18بـ    يقدر  نقص عالمي في عدد العاملين الصحيين

السياسات بتوصيات حول تحسين وتطوير القوى العاملة الصحية  صناع    وذلك بهدف تزويد   2030العالمية للقوى العاملة الصحية  
وتماشيا مع أهداف استراتيجية منظمة الصحة العالمية، وقعت وزارة الصحة الفلسطينية اتفاقية للتحرك  1معالجة هذا النقص.  بهدف  

التغطية الصحية الشاملة )  -   2017جية الوطنية للصحة  ( باعتبارها أولوية وطنية، وهي في طور تنفيذ االستراتيUHCنحو 
2022 . 

الوطني   دعما المعهد  قام  الخدمات،  وتقديم  الصحية  العاملة  للقوى  المناسبة  واالستراتيجيات  الخطط  لتطوير  المبذولة  للجهود 
  أفضل للوضع الحالي في قطاع الصحة.   للحصول على فهم( بتنفيذ العديد من المبادرات  PNIPHالفلسطيني للصحة العامة )

المتعلقة   كمركز لجمع البيانات  بدوره  والذي يعمل  ، المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية  بإطالق  المعهدقام  ،   2019ففي العام  
العاملة الصحية الخدمات   بالقوى  لمقدمي  الوطنية، ويعمل كمنصة تنسيق  المؤشرات  المعلومات عن  وتحليلها، مما يتيح نشر 

بإعداد    قام المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامةإلى المعلومات المستمدة من المرصد،    اً واستنادالصحية وصناع السياسات .  
 القرار القائم على األدلة.  صنععملية   لدعم وقدم توصياتسة لة الصحية المحلية الممار القوى العاملمسح  تقرير متعمق

بالتعاون مع تحليل لسوق العمل الصحي وذلك    قام المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة بإجراءباإلضافة إلى هذا التقرير،  
وركز  كما  لتي تؤثر على سوق العمل الصحي الفلسطيني.  حيث فَصل التحليل االتجاهات والديناميكيات ا  ،منظمة الصحة العالمية

، بما في ذلك والخدمات  الصحيين  الطلب على العاملينو   ين، بما في ذلك التدريب والتعليم،التحليل على توفير العاملين الصحي
 ات الصحية. على استيعاب العاملين الصحيين والحاجة إلى توافر العاملين الصحيين لتغطية الخدم وقدرة السوق رغبة 

الرئيسية لتقديم خدمات    المعوقاتالقوى العاملة الصحية ال تزال واحدة من    التي تواجه  أظهر تحليل سوق العمل أن تحدياتوقد  
في فلسطين، وفي حين أن كثافة    حالياعامل صحي    36,000صحية عالية الجودة يمكن الوصول إليها. يمارس ما يقرب من  

العاملين الصحيين في فلسطين تقارن بشكل إيجابي مع دول أخرى في المنطقة، ال يزال هنالك نقص بالقوى العاملة الصحية في  
  تحويالت األدوية واللوازم الطبية إلى ارتفاع معدالت ال  محدوديةأدى نقص الموظفين، باالضافة الى    فقدنة.  تخصصات وكوادر معي

هذه التحديات بشكل خاص للخدمات المقدمة من خالل وزارة الصحة    وتبرز وزيادة اإلنفاق الصحي.    خارج نطاق وزارة الصحة إلى  

 
. جنيف: منظمة الصحة العالمية  2030:  الصحية  البشرية  الموارد  بشأن  العالمية   االستراتيجية  1

 آذار عام  تم الدخول إلى الرابط بتاريخ  

https://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/en
https://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/en


 

ن الصحيين ما يقارب من  العاملين  الميزانية اإلجمالية.  حيث تشكل رواتب  السابقة في مدفوعات    التخفيضات  وقد أثرتصف 
 ونوعية الخدمات الصحية في فلسطين. وفرةعلى  سلباً الخدمة المدنية وتجميد التوظيف الحكومي الحالي 

( والحالة الصحية الناتجة عنه، تميل الدول إلى حد كبير COVID-19وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء كورونا المستجد )
للتركيز على االستثمار في القوى العاملة الصحية وتوافر العاملين الصحيين، فضاًل عن توافر العدد المناسب من األِسرة لتلبية  

الصحية المنتظمة متى وحيثما    سيساعد تحسين التوافر وإمكانية الوصول على ضمان استمرار توفير الخدماتاحتياجات السكان .  
 كانت هناك حاجة إليها، ال سيما أثناء حاالت الطوارئ.

بسبب عدم التوافق الواضح بين العرض والطلب،    اً تمثل تحدي  في فلسطين  ال تزال إمكانية الوصول إلى القوى العاملة الصحية
العمل الصحي.   المتزايدة في سوق  الصحييوالحاجة  العاملين  للقوى  إن عدم توفر  المناسب  التوزيع  الخدمات يجعل  ن وبعض 

األهمية. وعلى    في غاية. ويعد الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية واالستفادة منها أمرًا  العاملة الصحية أكثر أهمية
ى العاملة الصحية لم  ، فإن اآلثار المترتبة على القو الخروج بسياسة لتضمين الرعاية األولية القائمة على صحة األسرةالرغم من 

حاجة إلى تحديد الفرق متعددة التخصصات الالزمة لتوفير الرعاية األولية القائمة على  يتم أخذها في االعتبار بالكامل. فهناك  
 . تقديم الخدمةفي النموذج الجديد   صحة األسرة وإعدادها لمتطلبات

، ويدل ذلك على أن القطاع الصحي يعد واحدًا من القطاعات الرئيسية  2019٪ عام  29.6بلغت نسبة البطالة في قطاع الصحة  
. وبينما يتم مواجهة النقص بالعاملين الصحيين، تظل 2في توظيف األعداد الكافية في سوق العمل  مشاكلوالتي تواجه    للتوظيف

 . صحيةالبطالة في بعض المهن الارتفاع نسب اع العام، محدودة مما يؤدي إلى القدرة على التوظيف، وخاصة في القط
سطين بالتحرك نحو التغطية الصحية الشاملة، يتم توجيه التقرير التالي نحو الحق في الصحة، مع دولة فلمع هدف    وتماشياً 

على    التقريرهذا   يعتمدو فر الكافي للعاملين الصحيين، والحق في تلقي الخدمات الصحية في الوقت المناسب.  االتركيز على التو 
القوى   استيعابالمطلوبة في    الزيادة توقعات حول  ال  ويقدمالصحي،    تحليل سوق العملو القوى العاملة الصحية    مسحكل من تقرير  

مستشفيات وعيادات  ، ال سيما تلك الخاصة بال  التي يجب على فلسطين اتباعها  يتم تقديم التوصيات للمعاييرو العاملة الصحية.  
العاملين الصحيين المتخصصين.  الرعاية الصحية األولية الحكومية تطوير أول استراتيجية سيساهم في    هذا التقريرو ، وكذلك 

 . وطنية للموارد البشرية الصحية في فلسطين
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 البالد الصحي في السكاني و السياق

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

، بلغ  2018في عام  و مليون( يعيشون في قطاع غزة.    1.4٪ )70  مع  مليون نسمة  2.2   باجمالي:  مرتفع  الفلسطينية المحتلة
، ووفقًا للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فقد ارتفع متوسط عمر الفرد ما بين خمس 3سنة  73.6المتوقع    العمرمتوسط  

 .  5عاما  29٪( تقل أعمارهم عن  69السكان بسرعة، ونسبة كبيرة منهم )يتزايد عدد . 4وثماني سنوات خالل العقدين الماضيين
المحتلة  تواجه   الفلسطينية  السكاناألراضي  صحة  على  سلبًا  تؤثر  التي  التحديات  من  يؤثرالعديد  حيث  اإلسرائيلي    ،  الصراع 

وعلى قدرة استجابة النظام الصحي لالحتياجات الصحية.   ،على صحة ورفاهية السكان بشكل كبير الذي طالت مدتهالفلسطيني 
حيث أن    ٪5.5٪ واإلصابات  74.9٪ واألمراض غير المعدية  15.1عبء المرض الذي يعزى لألمراض المعدية نسبة  يشكل  

ويعد   .7ين وتعد أمراض القلب واألوعية الدموية السبب األول للوفاة في فلسط6.  حدوث األمراض الغير معدية آخذ في االزدياد
،  2018في عام    نسمة  100,000لكل    158.6عبء مرض السرطان أحد أعلى المعدالت في المنطقة، حيث بلغ معدل حدوثه  

. 9. كما أظهرت بعض المؤشرات اتجاهات سلبية وتفاقم للوضع في قطاع غزة8البالد مما يجعله أحد األسباب الرئيسية للوفاة في 
مولود    1,000لكل    حالة  18ثابتا    حيث بقي معدل وفيات الرضع  في السنوات األخيرة  المتعلقة بصحة الطفلتحسنت المؤشرات  و 

وبحسب .  10خالل نفس الفترة حالة    12بنحو  . في حين استقر معدل وفيات حديثي الوالدة  2017والعام    2014حي ما بين العام  
نسمة،    1,000والدة لكل    30.2إلى    2019المواليد الخام في فلسطين لعام  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وصل معدل  

من السكان،   1,000لكل  3.7في قطاع غزة. وبلغ معدل الوفيات الخام في فلسطين   33.9في الضفة الغربية و  27.7بمعدل 
 .11في قطاع غزة  3.5في الضفة الغربية و  3.9بمعدل 
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 .  شباط للعام 
  2016 ؛  لمنطقة الشرق األبيض المتوسط. منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي  2015 في فلسطين الصحي  الملف  6

https://apps.who.int/iris/handle/10665/250374  2020 شباط 2 الدخول إلى الرابط بتاريخ، تم  ) 
 . 2018. رام هللا: وزارة الصحة الفلسطينية. 2018لعام  لوزارة الصحةالتقرير السنوي   7
. القاهرة: المكتب  2018المتوسط: إطار نظم المعلومات الصحية والمؤشرات األساسية لرصد الوضع الصحي وأداء النظام الصحي  البحر األبيض إقليم شرق  8

 CC BY-NC-SA 3.0 IGO: رخصة. 2018؛   ض المتوسطفي منطقة شرق البحر البياإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
  2016؛  لمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط. منظمة الصحة العالمية ، المكتب اإلقليمي  2015 الملف الصحي في فلسطين  9
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/250374   ، 2020 شباط 1 الدخول إلى الرابط بتاريختم .) 

  2018؛   لمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط مولود حي. المرصد الصحي اإلقليمي  000,1معدل وفيات الرضع لكل   10
(https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/48  ، 2020 شباط 1 الدخول إلى الرابط بتاريختم .) 

  2018؛  لمنطقة شرق البحر األبيض المتوسطمولود حي. المرصد الصحي اإلقليمي   1,000معدل وفيات حديثي الوالدة لكل  
(https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/47  ، 2020 شباط 1 الدخول إلى الرابط بتاريختم ) 
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الصحية:  تقديم والثانوية    الصحية  الخدمات  تقديميتم    الخدمات  خاللوالتأهيلية    والثالثيةاألولية  رئيسيين خمسة    من  مقدمين 
  ( األونروا)  الفلسطينيين  مم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئينألوكالة او   ،والمنظمات غير الحكومية  ، لخدمات الصحية: وزارة الصحةل
الوالقطاع الخاص.    ،العسكرية  الطبيةخدمات  الو  % من 54صحة المزود الرئيسي للخدمات الصحية حيث تشكل  تعتبر وزارة 

عدد  ويبين الجدول أدناه  .  12% من إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية األولية على مستوى الوطن63إجمالي عدد األسرة و
 رة في كل قطاع . المرافق واألسِ 

 
 . تقديم الخدمات الصحية في فلسطين 1الجدول 
مراكز الرعاية الصحية  عدد األسرة المستشفيات عدد  المنطقة القطاع 

 األولية

 وزارة الصحة 
 418 1,668 14 الضفة الغربية

 50 2,232 13 قطاع غزة
المنظمات غير 

 الحكومية
 112 1,535 20 الضفة الغربية

 70 696 14 قطاع غزة

 األونروا
 43 63 1 13الضفة الغربية

 22 ال ينطبق  ال ينطبق* قطاع غزة
الخدمات الطبية 

 العسكرية 
 12 ال ينطبق  ال ينطبق  الضفة الغربية

 5 159 3 قطاع غزة

 القطاع الخاص 
 ال ينطبق  651 19 الضفة الغربية

 ال ينطبق  60 1 قطاع غزة

 المجموع
 585 3,917 54 الضفة الغربية

 147 3,147 31 قطاع غزة
 مرافق في هذا القطاع في المنطقة. عدم وجوداألونروا والخدمات الطبية العسكرية تشير إلى  تحتغير متوفر *

 
  

. القاهرة: المكتب اإلقليمي  2018نحو التغطية الصحية الشاملة: أطلس التمويل الصحي المتوسط  البحر األبيض تعزيز أنظمة التمويل الصحي في إقليم شرق  12

 .CC BY-NC-SA 3.0 IGO: رخصة.  2019؛ إلقليم شرق البحر األبيض المتوسطلمنظمة الصحة العالمية 

 . 2018الفلسطينية. . رام هللا: وزارة الصحة 2018لصحة لعام وزارة ا التقرير السنوي ل  13

 



 

وعلى الرغم من الزيادة في عدد أسرة المستشفيات على مدار السنوات العديدة الماضية، ال يزال متوسط نسبة األسرة إلى عدد  
٪ من دول منظمة التعاون 50بين  هذا المعدل أقل من المتوسط    ، حيث يعتبرنسمة    1000فقط لكل    1.47السكان في البالد  

 . 13.05إلى  2.11لتي تتراوح من االقتصادي والتنمية المبلغ عنها، وا
 

 المنهجية  . ب

يتم استخدام طرق مختلفة لتقدير توقعات القوى العاملة الصحية. وتشمل هذه األساليب نهج االستخدام والطلب ونهج هدف الخدمة  
ونظرا للمعيقات في فلسطين في تقدير االحتياجات الفعلية بناء على الخدمات المقدمة    .والخدماتيةونهج االحتياجات الصحية  

وبسبب األزمة المالية الحالية التي تواجه السلطة الفلسطينية والتي تؤثر على الطلب، فقد تقرر المضي قدما في عملية توقعات 
غرض، كان من األفضل عرض كيفية مقارنة توافر القوى  وتحقيقا لهذا ال  للسكان.  هاتوافر مدى  التوظيف األساسية على أساس  

العاملة الصحية في فلسطين بالنظم الصحية التي تعمل بشكل أفضل، واالتفاق على المعايير الوطنية، وتحديد مستوى االستثمار  
 . المطلوب في توظيف القوى العاملة الصحية للوصول إلى المعايير الوطنية

 المعايير الوطنية 

الطبية.  أية  اليا في فلسطين  ال يتوفر ح التخصصات  الصحية أو  للمهن  النحو، فإن منهجية تحديد و معايير وطنية  على هذا 
مجموعة من دول منظمة التعاون    منالبيانات المتاحة عن الممارسين من القوى العاملة الصحية    دراسةالمعايير الوطنية تستلزم  

االقتصادي والتنمية ذات التوافر المرتفع والمنخفض للعاملين الصحيين ومقارنة بيانات هذه الدول مع فلسطين. لم تكن مقارنة 
ين  مجدية دائمًا بسبب عدم وجود بيانات قابلة للمقارنة حول العاملين الصحيالمتوسط    البحر األبيض  فلسطين بدول إقليم شرق 

حيثما أمكن، تم إجراء  و لكل مؤشر.    الدولمجموعة من    المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة  درسالممارسين. بداًل من ذلك،  
التي تركز على    والدول إصالحات التمويل الصحي،    تقوم بتنفيذالتي    والدول مقارنات مع الدول على أساس القرب الجغرافي،  

تم إدراج دول مثل ألمانيا وإيطاليا إلجراء مقارنات مع األنظمة الصحية  كما و سرائيل وتركيا واليونان.  الرعاية الصحية األولية، مثل إ
 عالية األداء.

يعرض أدناه ثالثة سيناريوهات مستهدفة محتملة لكل مؤشر بناء على مقارنات بين الدول مع األخذ في االعتبار إجمالي التوافر  
وستتم  والعمالة المطلوبة على مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية في فلسطين.الحالي لكل مجموعة سكانية  

باإلضافة إلى كبار مقدمي الخدمات مراجعة هذه السيناريوهات من خالل سلسلة من االجتماعات مع النقابات والجمعيات الصحية،  
وسيسمح تحديد   يمكن أن تتبناها فلسطين، بالنظر إلى الموارد المتاحة.الصحية الوطنيين لالتفاق على معايير وطنية لكل مهنة  

في  المعايير  هذه  تحقيق  على  بالعمل  الوطنيين  المصلحة  وأصحاب  للحكومة  الصحيين  العاملين  لتوافر  للتطبيق  قابلة  أهداف 
 غضون عدد معين من السنوات. 

 

 



 

 

حساب التوقعات 

تستند تحليالت هذا و ر القائمة على السكان باستخدام البيانات المتاحة في فلسطين.  سيقدم هذا التقرير توقعات ومؤشرات التواف
التقرير على البيانات الثانوية التي قام المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة بجمعها من خالل المسح الوطني الذي أجري 

. تتضمن هذه البيانات توافر 2018في عام  وتحديثاته من خالل مرصد الموارد البشرية الصحية    2016-2014بين عامي  
العلوم   ومهن  األسنان،  وأطباء  والصيادلة،  والقابالت،  والممرضين،  األطباء،  المهن:  جميع  من  الممارسين  الصحيين  العاملين 

بالدول األخرى التي    الصحية المساعدة، والموظفين اإلداريين وموظفي الدعم. وبناًء على هذه البيانات، يمكن مقارنة فلسطين
ستعتمد و العمالة اإلضافية المطلوبة في المهن المختلفة لتحقيق المعايير الوطنية المحتملة.  لديها بيانات مماثلة، وحساب وتوقع  

الحسابات الواردة في هذا التقرير على العمالة والعرض الحاليين وستركز على احتياجات التوظيف للوصول إلى السيناريوهات 
سيتم النظر في توفير العاملين الصحيين حيثما كان من الواضح أن العرض المحدود سيؤثر على فرص العمل كما  عة.  المتوق

 المحتملة أو أن زيادة العرض قد تصبح مشكلة في المستقبل. 
 تشمل التوقعات في هذا التقرير ما يلي:

 التوقعات السكانية الوطنية حسب المهنة 

 األطباء 

 العامون األطباء 

 األطباء المتخصصون 

 مجموعة المتخصصين الطبية 
 أطباء األطفال 

 أطباء النساء والوالدة 
 األطباء النفسيون 

 مجموعة المتخصصين الجراحية 
 

 أطباء األسنان 
 الصيادلة  

   الممرضون 
 القابالت 

 األسرة تنوع الخبرات والمهارات للعاملين الصحيين وتوافرهم في المستشفىيات وزيادة القدرة االستيعابية لعدد 
 

 لمستشفيات في اتنوع المهارات 
 نسبة الممرضين إلى األطباء 

 األطباء   إجمالي العاملين في المستشفيات 



 

 والقابالت  الممرضون 
 اآلخرون مقدمو الخدمات الصحية 

 موظفون آخرون يعملون في المستشفيات 

 توفر العمالة في المستشفيات للسكان
 

 إجمالي العاملين في المستشفيات 
 األطباء الموظفون في المستشفيات 

 في المستشفيات العاملين المهنيينوالقابالت الممرضون 
 في المستشفيات   العاملون  الممرضون المساعدون 

 الخدمات الصحية اآلخرون العاملون في المستشفيات مزودو 
 الموظفون اآلخرون العاملون في المستشفيات 

 زيادة القدرة االستيعابية لعدد االِسرة 

 نسمة 1,000أِسرة المستشفيات لكل 
 نسبة إجمالي العاملين في المستشفيات إلى عدد األسرة

 نسبة الممرضون الى عدد األسرة
 زيادة العمالة المطلوبة بناء على الزيادات في القدرة االستيعابية لعدد األِسرة 

 في مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية  ون توافر األطباء العامي
 نسمة حسب المنطقة 3,000لـ  يون توفر األطباء العام

لم يتم استخدام أية تحليالت إحصائية معقدة في هذا التقرير. وبداًل من ذلك، تم إجراء تحليالت رياضية بسيطة باستخدام البيانات 
المتاحة من فلسطين ودول أخرى، إذ تم تحديد الزيادات المطلوبة في توافر العاملين الصحيين للوصول إلى األهداف المحددة  

لهذا والموصى بها. وسيتم االتف الوطنيين. والحقا  الشركاء  الوطنية مع  التوقعات والمعايير  لتنفيذ هذه  الجدول الزمني  اق على 
التقرير، ُينصح بإجراء توقعات أكثر تفصياًل وتركيزًا لتعكس االحتياجات الخاصة للقطاع بناًء على تقسيم الخدمات الصحية. كما 

خالل دراسة أعباء العمل المتعلقة بأقسام المستشفيات، وكذلك عبء  ويجب إجراء توقعات الحتياجات الخدمات الصحية من  
 الرعاية الصحية األولية.  مراكزالعمل في 

عدد  على تحديد المتطلبات الوطنية لنسبة العاملين في المستشفيات إلى    اً ، يجب أن تعمل فلسطين أيضمن أجل المضي قدماً و 
كما  الصحية.    ألداء المهام حسب نوعية المهنبناًء على المهارات والوقت الالزم  حيث يتم تحديد المتطلبات  المرضى،  األِسرة و 

تحقيق التوافر الكافي للعاملين الصحيين لتنفيذ برنامج بهدف  على مستوى الرعاية الصحية األولية    اً يمكن أن ينعكس هذا أيض
لوطنية لكل فر اامعايير التو   لتحقيق   العاملين المطلوبين التأكد من أن عدد  من خالل القيام بذلك، يمكن لفلسطو صحة األسرة.  

 . حسب الحاجةفي المنشأة الصحية  توزيعهممن قبل القطاع ويتم  مهنة صحية يتم توظيفه
 
 



 

 

 لتوظيف في المستشفيات ا

بشكل عام، يجب أخذ العديد من المتغيرات في االعتبار عند توقع التوظيف في المستشفيات والسيما في القطاع الحكومي ، بما  
في ذلك سكان المنطقة التي يقع فيها المستشفى، ومعدل إشغال المستشفيات الحكومية، وما إذا كان المستشفى الحكومي هو 

كان أخذ هذه العوامل بعين االعتبار ألنه حتى وإن استوفت بعض المستشفيات المعايير  رئيسي. ومن الضروري بم  تحويلمستشفى  
 الوطنية المحتملة، فقد يتطلب معدل اإلشغال من بعض المستشفيات تجاوز المعيار من أجل تلبية الطلب.  

الخدمات  وطينت

ثية من المرافق الحكومية إلى منشآت خاصة أو تابعة العديد من الخدمات الطبية المتخصصة الثانوية والمعقدة أو الثال  تحويليتم  
للمنظمات غير الحكومية داخل فلسطين أو إلى منشآت خارج البالد، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على وزارة الصحة. ووفقا للتقرير 

إسرائيل وتركيا   ، فإن شراء الخدمات الصحية من خارج البالد )أي من 2018السنوي للصحة الصادر عن وزارة الصحة لعام  
٪ من إجمالي إنفاق اإلحالة إلى مرافق خارج القطاع الحكومي. وفي محاولة للحد من االعتماد على  25.8واألردن ومصر( يمثل  

الخدمات بهدف توفير جميع الخدمات الالزمة داخل البالد. وفي    وطينالدول األخرى، قررت الحكومة الفلسطينية العمل على ت
  التحويالت السابقة إلى إسرائيل باستثناء متابعة    تحويالت قرارا بوقف جميع ال  2019خذت الحكومة في العام  إطار هذا الجهد ات

والحاالت الطارئة. يتطلب هذا الجهد استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمرافق الصحية في جميع القطاعات. كما ستزداد الحاجة  
ا الفترة  الصحيين في  العاملين  إلى خارج  والطلب على  التي تم تحويلها  الحاالت  التوافر واستيعاب  النقص في  لمقبلة لتعويض 

 فلسطين لتلقي العالج. 

الخدمات، يجب على مقدمي الخدمات الصحية أن يكملوا بعضهم البعض وذلك بضمان توفر جميع الخدمات   وطينومن أجل ت
ة لتقسيم الخدمات بين مقدميها مع اإلشارة إلى الخدمات المطلوبة داخل الدولة. يجب أن تعمل فلسطين على وضع قائمة وطني

العمالة  لتقييم توقعات  تقرير متابعة  إعداد  الحكومية. يجب  غير  الخاصة والمنظمات  المرافق  من  تقديمها  التي سيتم  الصحية 
مات الصحية بين المطلوبة الخاصة بهذه القطاعات، عندما يتم وضع خطة رئيسية وطنية للمستشفيات على أساس تقسيم الخد

 جميع مقدمي الخدمات. 

 تنفيذ نهج صحة العائلة 

العائلة كأحد أفضل الطرق لتقديم خدمات صحية متكاملة على مستوى الرعاية الصحية   تتجه فلسطين نحو تنفيذ نهج صحة 
(. فقد ارتفع SDGsاالستراتيجية لألمم المتحدة )األولية وتعزيز أجندة التغطية الصحية الشاملة بما يتماشى مع أهداف التنمية  

  2010عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في جميع القطاعات الصحية في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة بين العامين  
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اسبة على مستوى الرعاية الصحية األولية.  مع هذه الزيادة، هناك حاجة إلى المزيد من العاملين الصحيين لضمان تقديم خدمات من
 هذا التقرير سيوفر توقعات لفرق الرعاية الصحية للعائلة.  

قد يتم الخروج بالمزيد من التوقعات المتعمقة في وقت الحق بناء على نسبة العاملين الصحيين إلى المرضى، مع األخذ في  
 الوفيات وإحصاءات المراضة إذا توفرت هذه البيانات. االعتبار عبء العمل على مقدمي الخدمات الصحية ومعدالت 

 

الوطنية المقترحة   السكانية  التوقعات . ت

النظام الصحي في كل دولة، ال تتوفر معايير دولية عالمية لتوافر العاملين الصحيين بناء على عدد السكان. ومع   لتفردنظرا  
نظرا ألن و ذلك، حددت العديد من الدول معاييرها وأهدافها الخاصة لتقييم التحسينات في توافر القوى العاملة الصحية لديها.  

، فإن العديد من الدول، بما في  المتوسطالبحر األبيض  أولوية رئيسية في اقليم شرق  االستثمار في العاملين الصحيين لم يكن  
ذلك فلسطين، لم تعمل على تحديد األهداف التي تؤدي الى تحقيق التوافر الكافي للقوى العاملة الصحية. كما تفتقر البيانات  

فرهم وتوزيعهم. العاملين الصحيين الممارسين، وتحديدًا تو المتوسط إلى تفاصيل حول ا  البحر األبيض  في دول اقليم شرق   المتوفرة
تقييم   إلى صعوبة  ، التخطيط االستراتيجي المخصص للقوى العاملة الصحية  محدودية   الى  باإلضافةهذه الثغرات،  وتؤدي مثل  

 للتخطيط القائم على األدلة.  وظيف ونشر العاملين الصحيين وفقاً تصعوبة في توافر الخدمات الصحية الجيدة للسكان، و  التطور
جمع البيانات عن  و وتعتبر فلسطين واحدة من الدول القليلة التي عملت من أجل تطوير مرصد وطني للموارد البشرية الصحية،  

  واألرقام التفصيلية لتوزيع العاملين الصحيين. وقد كان من الصعب مقارنة البيانات مع دول شرق   ةالقوى العاملة الصحية الممارس
. ومع ذلك،  والسيما التفاصيل المبينة في هذا التقرير  المتوسط كون هذا المستوى من المعلومات غير متاح بسهولة  البحر األبيض

والتنمية   الحصول تم   االقتصادي  التعاون  بيانات من خالل موقع منظمة  فلسطين من خالل   14على  في  تم جمعه  لما  مماثلة 
إن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هي إحدى المنظمات الدولية الرائدة التي    الصحية. موارد البشرية  للالمرصد الفلسطيني  

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أيضا  كما وقامت    تعزز الرخاء والمساواة ومشاركة المعايير والحلول بين الدول األعضاء فيها.
مقارنة فلسطين    تلذلك، وألغراض هذا التقرير، تم  أعضاء المنظمة.بجمع البيانات عن العاملين الصحيين الممارسين في دول  

فر العاملين الصحيين الممارسين في فلسطين  اوسيتم مقارنة تو مع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ذات البيانات المماثلة.  
مكانة فلسطين بالنسبة إلى    تحديديفة لبمجموعة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ذات النظم الصحية القوية والضع

فلسطين تواصل التقدم نحو  دولة    علمًا بأناالعتبار اختالف الجوانب الرئيسية لكل نظام صحي،    بعينمع األخذ  متوسط التوافر،  
القطاع على أساس القرب الجغرافي، والتشابه في جهود    مقارنة  محددة كأمثلة  دول  توظيفسيتم  كما  التغطية الصحية الشاملة.  

 

 . 2017موقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام األرقام المبينة على دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من ب الخاصةاألرقام  الحصول علىتم   14

 



 

التعاون و ذات النظم عالية األداء كمرجع.    واعتبار الدول(،  العائلةنهج صحة    الصحي )مثل تنفيذ تم استخدام بيانات منظمة 
 األكثر اكتمااًل. كونهافي هذا التقرير   2017االقتصادي والتنمية لعام 

 ال تشمل التوقعاتو .  كل في مجاله  للمهن الصحية  حاليا  الممارسينتستند التوقعات الخاصة بفلسطين إلى توافر العاملين الصحيين  
مرجعية   كمعاييرهذه التوقعات  وتعد  في السنوات الخمس المقبلة بسبب التقاعد.    سوق العمل  سيتركون العاملين الصحيين الذين  

أهداف ك  ال تعتبرن الموصى بها  لتوظيف العاملين الصحيين، وليس فقط عدد العاملين المسجلين. وبالمثل، فإن خيارات التحسي
 بشكل عام. للدولةلتوظيف ل أهداف تعتبر أيضًا كلتوافر فحسب، بل ل

 لهذا التقرير تحت ثالثة أقسام رئيسية: تم اجرائهاالتي المتعلقة بالعمل  توقعاتال ترد

التوقعات السكانية الوطنية حسب المهنة . ج.

الضوء على دول    القسم  من الدول ذات التوافر المرتفع والمنخفض للعاملين الصحيين، ويسلط  مجموعةيشمل هذا القسم على  
، ودول ذات أنظمة صحية ولديها بعض أوجه  العائلةمحددة ذات أنظمة صحية قوية، ودول تعمل من أجل الوصول لنهج صحة  

العديد من العاملين الصحيين الفلسطينيين لصالح    خسارةتم تضمين إسرائيل كمقارنة إقليمية، بسبب  كما  التشابه مع فلسطين.  
 النظام اإلسرائيلي.

 ستيعابية لعدد األِسرة تنوع المهارات والخبرات للعاملين الصحيين وتوافرهم في المستشفيات، وزيادة القدرة اال. ج.

، في حين  مع الدول األخرى في فلسطين  لعاملين الصحيين في المستشفيات  ل  والخبرات  هاراتالم  تنوع بين    مقارنة  هذا القسم  سيوفر
ستؤدي هذه المقارنات إلى تغييرات مقترحة في و بناًء على عدد السكان.    المستشفياتالتوافر في    حول  اً تقييم  اً أيض  القسم  يقدم

، فما هي  لعدد األِسرة  القدرة االستيعابيةزيادة    تتم  وفي حال،  االستيعابية الحالية  القدرةلتلبية    المستشفياتالتوظيف على مستوى  
 التي يجب إجراؤها لمواجهة هذه الزيادة. عملية التوظيفالتغييرات في 

في مراكز الرعاية الصحية األولية الحكوميةتوافر األطباء العامين . ج.

خدمات لالعامين في مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية. سيتم إجراء مراجعة شاملة ل  األطباءيركز هذا القسم على توافر  
تقدمها مراكز   صحة  التي  لتحقيق نهج  الالزمة  الصحية  العاملة  القوى  األولية وتوافر  الصحية  بشكل منفصل.    العائلةالرعاية 

وذلك للوصول إلى   العائلةسيركز هذا التقرير فقط على الزيادة المطلوبة في توظيف األطباء العامين المدربين على نهج صحة و 
 على مستوى المحافظة. هو  المعلومات المتوفرة في هذا القسم  إن  نسمة(.     3,000واحد لكل    عام  )طبيب  مختلفة   المطروح  المعيار

تهدف التوقعات السكانية إلى توفير صورة شاملة عن توافر العاملين الصحيين الحاليين في فلسطين مقارنة بالدول األخرى ذات  
افر العاملين الصحيين لفلسطين والتغييرات  يمكن لهذه التوقعات أن تساعد في تحديد أهداف تو كما  األنظمة الصحية األقوى.  

 الالزمة لتحقيق هذه األهداف، ودعم التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة. 



 

النظر  من المهم دراسة توظيف العاملين الصحيين حسب نوع المرفق )أي المستشفيات وعيادات الرعاية الصحية األولية( عند  
ونشر    توظيف  عمليات  دون تحسينات في  ةوطنيالف  اهداألوتحقيق    ،فقطالنظر إلى األرقام الوطنية  ف  األهداف الوطنية.  إلى

 فر. االتو  مشاكل يساهم في حللن  ،العاملين الصحيين في األماكن المطلوبة
 

تهدف هذه الجهود إلى البدء في عملية وضع معايير وطنية لتوظيف العاملين الصحيين الفلسطينيين وتقديم فكرة عامة عن العدد  
يتم تقييم األهداف الخاصة لكل من الضفة الغربية  يث  ح  ،اإلجمالي للعاملين الصحيين الواجب توظيفهم لتحقيق األهداف المقترحة

المكانين.   الهدف في كال  إلى نفس  الوصول  جميع بفحص ودراسة  التقييم  تقوم عملية  لن  و وقطاع غزة بشكل منفصل بهدف 
 .في وقت الحق يمكن إجراء المزيد من التحليالت المتعمقة لتخصصات طبية محددةحيث التخصصات الطبية بشكل مستقل. 

وتم في اآلونة األخيرة إجراء دراسة تحليلية لسوق العمل الصحي من قبل المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، حيث أظهرت  
السنوات العديدة الماضية،    مدارعلى    ة األكاديميةالصحي  البرامجمؤسساتها األكاديمية و   قامت بزيادة أعداد الدراسة بأن فلسطين قد  

،  العمل  سوق العاملين الصحيين في    عرضإلى زيادة كبيرة في قبول الطالب في البرامج الصحية. وقد أثر ذلك على    مما أدى
عرض للعاملين الصحيين  مؤشر ال  يرتفعالمتوقع أن  ومن  .  معينة  مهن صحية لالعرض    حاد في  نقصمضطردة و   مما أدى إلى زيادة

.  2024لغاية العام    2019خالل الفترة الزمنية من العام    ٪ عن السنوات الخمس السابقة66بنسبة    في فلسطين لسوق العمل
على    تقييم قدرة فلسطين بهدف  المتوقع للعاملين الصحيين في المستقبل القريب في التوقعات    العرض  تسليط الضوء على سيتم  و 

 تحقيق معايير التوظيف الوطنية. 
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، بما في ذلك األطباء العامين واألطباء المتخصصين )مجموعة طبية  بشكل تفصيلي فر العاملين الصحيينا يوضح هذا القسم تو 
  ،الجراحة( وأطباء األسنان  أخصائيوالتوليد واألطباء النفسيين ومجموعة من    ئيةمن المتخصصين وأطباء األطفال وأطباء النسا

توضح المعدالت الواردة في كل قسم فرعي أدنى وأعلى معدل توافر لكل مهنة ذات صلة    كما  والقابالت.  ،والممرضين  ، والصيادلة
 بين دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

فر العاملين الصحيين الممارسين لدول محددة والتي تظهر توافرًا كبيرًا )مثل ألمانيا  ايوفر الجدول األول تحت كل مهنة مدى تو  
 . العائلة رنات اإلقليمية )مثل إسرائيل أو تركيا(، والمقارنات مع الدول التي تركز على نهج صحة أو إيطاليا(، والمقا

تم تضمين ثالثة أهداف وطنية مختلفة لتوافر السكان، باإلضافة إلى زيادة توظيف العاملين الصحيين الالزمة  لكل مهنة صحية،  
على الوصول إلى أهداف معينة. يتم   والقدرة  ، فلسطينالحالي في  فر  اتو التم تحديد هذه األهداف بناًء على  و للوصول إلى الهدف.  

 الهدف الموصى به لكل مهنة. تظليل



 

 األطباء 

الطب ويقومون بتقديم الرعاية المباشرة للمرضى. يختص هذا القسم باألطباء بشكل عام، بما  لمهنةاألطباء الممارسين  التعريف:
 في ذلك األطباء العامين واألخصائيين. 

 نسمة  1,000طبيب لكل  5.2 - 2.3منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:  معدل
على ضرورة التزام جميع أعضاء منظمة الصحة  المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين  تنص مدونة  

تعتمد فلسطين و .  15وزيادة االعتماد على الذات في تدريب العاملين الصحيين  ،العالمية بتحسين تخطيط القوى العاملة الصحية
خاصة األطباء وبعض المتخصصين. لذلك، يجب أن تكون أي زيادة  ،  العاملين الصحيينإلعداد  بشكل كبير على دول أخرى  

األطباء   إعداد من  يسرع   سمتوقعة في األطباء المتخصصين مصحوبة بجهود لزيادة القدرات المحلية في التدريب. وهذا بدوره  
 المالئم للسكان.   للوصول إلى األهداف وضمان توافرهم المطلوبين

من    1,000لكل    5.2إلى    2.3فر العام لجميع األطباء الممارسين في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من  يتراوح التوا
األدنى   الحد  من  أقل  يعتبر  فلسطين  في  التوافر  أن  إلى  أدناه  البياني  الرسم  يشير  التعاون   معدلللالسكان.  منظمة  دول  بين 

من األطباء الذين يقدمون خدمات مباشرة للسكان. وللوصول   قليالاالقتصادي والتنمية. وهذا يشير إلى أن فلسطين توظف عددًا  
الخدمات، يجب على فلسطين تسريع عملية توظيف   وطينوالمساهمة في ت  ،إلى مستوى من التوافر يمكن مقارنته بالدول األخرى 

 األطباء. 
 

 . األطباء الممارسون في فلسطين مقارنة بمعدل التوافر في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية1الرسم البياني 
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فلسطين الحد األدنى الحد األعلى

https://www.oecd.org/health/health-systems/Health-workforce-policies-in-oecd-countries-Policy-brief.pdf


 

يقدم الجدول أدناه ثالثة خيارات محتملة لمستويات التوظيف المستهدفة لألطباء في فلسطين. في المستقبل القريب، يوصى بأن  
، موضح أدناه(، والعمل تدريجيًا نحو 2)الخيار  نسمة    1,000طبيب لكل    2.5جهودها للوصول الى هدف  بتركيز  فلسطين    تقوم

أكبر مع دول  التوافر تتماشى بشكل  مستويات أعلى من 
التعاون االقتصادي والتنمية. وسيغطي الخيار    2منظمة 

العامي  األطباء  من  لكل  المقترحة  واألطباء  يالزيادات  ن 
المتخصصين، على النحو المبين في األقسام التالية. كما 

دة المطلوبة في عدد األطباء في المستشفيات،  سيغطي الزيا
 ومراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية، وما بعدها.

 
 . التوافر والتوظيف الحالي لألطباء واألهداف المقترحة والزيادة المطلوبة في التوظيف 2الجدول 

 العمالة الحالية  الحالي التوافر  الهدف  المنطقة الخيار
العمالة  

 المستهدفة
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 3,797 6,628 2,831 1 2.3 الضفة الغربية

 1,879 4,345 2,466 1.3 2.3 قطاع غزة

2 
 4,373 7,204 2,831 1 2.5 الضفة الغربية

 2,257 4,723 2,466 1.3 2.5 قطاع غزة

3 
 5,814 8,645 2,831 1 3 الضفة الغربية

 3,201 5,667 2,466 1.3 3 قطاع غزة
 

األطباء العامون

 نسمة   1,000أطباء عامين لكل  OECD :0.3 -2.6دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  معدل

ن لكل ي : توافر األطباء العامي3الجدول 
 من نسمة  1000

 1 المانيا 
 0.4 اليونان
 1 إسرائيل
 0.9 إيطاليا

 0.6 تركيا 
 0.6 فلسطين 

الخيار المفضل يلبي الزيادة المطلوبة لتحقيق ما يلي

التوظيف في المستشفيات على أساس توافر السكان. ✓

التوظيف بناء على القدرة االستيعابية ألسرة المستشفيات. ✓

تحسين نسبة الممرضين إلى األسرة مع المحافظة على وجود مزيج من مهارات ✓

األطباء والممرضين في المستشفيات كما هو بعد احتساب الزيادة في سعة األسرة. 

تحسين نسبة الممرضين إلى األسرة مع التحسين من مزيج مهارات األطباء ✓

األسرة. والممرضين في المستشفيات بعد احتساب الزيادة في سعة 



 

 
لبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، يشمل مصطلح "الممارس العام" األطباء الممارسين لصحة العائلة. غير أن  بالنسبة  

صحة العائلة في فلسطين تعتبر تخصصا. لذلك، فإن بيانات األطباء العامين في فلسطين تشمل فقط أولئك الذين يمارسون الطب 
 ن حاليا لتدريب متخصص.العام والمتدربين واألطباء الذين يخضعو 

استنادا إلى دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المذكورة أعاله، فإن توافر األطباء العامين في فلسطين قريب من التوافر في  
 تركيا، ولكن أقل من بلدان أخرى مثل إيطاليا وإسرائيل الذين يركزون على الرعاية الصحية األولية ونهج صحة العائلة. 

 

في دول منظمة التعاون االقتصادي  الممارسين في فلسطين مقارنة مع مدى توافرهمن يالعامي األطباء. 2الرسم البياني 
 والتنمية

 

، وفوق الحد األدنى لمعدل التوافر في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. يعتبر توافر األطباء العامين في فلسطين كاف  
فلسطين  إتجاه    في ظل ، خاصة  السوق ومع ذلك، ال يزال هناك مجال للتحسين والتطور من خالل زيادة عدد األطباء العامين في  

التجسير المزيد   ويتطلب برنامج.  العائلةصحة    مجال  تجسير لألطباء العامين فيالوإدخال برنامج    العائلةنحو تنفيذ نهج صحة  
العامين المدربين  ا  توظيفمن   . يسلط الضوء على الزيادة  3الرعاية الصحية األولية. القسم ج .مراكز  في    والموزعينألطباء 

 األطباء العامين في عيادات الرعاية الصحية األولية الحكومية.  في عددالمطلوبة 
 ثالثة أهداف محتملة لتحسين التوافر. يحدد الجدول أدناه 

 
 

الحد األدنى فلسطين الحد األعلى



 

 
 
 
 
 
 
 

 . التوافر والتوظيف الحالي لألطباء العامين، واألهداف المقترحة، والزيادة المطلوبة في التوظيف 4الجدول 

 العمالة المستهدفة  الموظفون الحاليون  التوافر الحالي  الهدف  المنطقة اتالخيار 
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 1,377 2,882 1,505 0.5 1 الضفة الغربية

 394 1,889 1,495 0.8 1 قطاع غزة

2 
 2,818 4,323 1,505 0.5 1.5 الضفة الغربية

 1,339 2,834 1,495 0.8 1.5 قطاع غزة

3 
 4,259 5,763 1,505 0.5 2 الضفة الغربية

 2,284 3,779 1,495 0.8 2 قطاع غزة
 

طبيب جديد من المؤسسات األكاديمية المحلية كأطباء عامين    3,000من المتوقع أن يتم توفير وإمداد سوق العمل بما يقرب من  
في قطاع غزة(. باإلضافة إلى األطباء الجدد،    1,246في الضفة الغربية و    1,762)   2024و    2019  خالل الفترة الزمنية بين  

دراستهم في الخارج    أنهواض أيضًا األطباء الحاليين الذين قد يكونون عاطلين عن العمل، وكذلك الذين  تشمل مستويات العر 
  لصالح  خسارتهمتم ي من هؤالء األطباء س جزءً  ان االنتباه إلى اً ، من الضروري أيض وسيعودون إلى العمل في فلسطين. ومع ذلك

التخصص    للسعي وراء. باإلضافة إلى ذلك، قد يخطط بعض األطباء  لصالح سوق العمل اإلسرائيلي  الدولية أو  أسواق العمل
، يجب أن تحافظ فلسطين على إمداد األطباء بالمعدل الحالي لإلنتاج لن ينتهي بهم األمر بالعمل كأطباء عامين. لذلكفوبالتالي  

  لفلسطيني.وتنفيذ سياسات لجذب الممارسين العامين للبقاء في السوق ا

األطباء المتخصصون 

األخصائيون العاملون في طب األطفال وأطباء التوليد وأمراض النساء واألطباء النفسيين، وكذلك الذين يمارسون المهن    التعريف:
 المدرجة ضمن "مجموعة األخصائيين الطبيين" و "مجموعة األخصائيين الجراحية"

 على النحو المبين أدناه:تحت فئات محددة،  اً بعض المهن معتدمج مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

لتحقيق ما يليالخيار المفضل يلبي الزيادة المطلوبة 

التوظيف في المستشفيات وعيادات الرعاية األولية على أساس ✓

توافر السكان. 

التوظيف بناء على الزيادة في القدرة االستيعابية ألسرة ✓

المستشفيات. 

تحسين نسبة الممرضين إلى األسرة مع المحافظة على وجود ✓

مزيج من مهارات األطباء والممرضين في المستشفيات كما 

هو بعد احتساب الزيادة في سعة األسرة. 

تحسين نسبة الممرضين إلى األسرة مع التحسين من مزيج ✓

مهارات األطباء والممرضين في المستشفيات بعد احتساب 

األسرة. الزيادة في سعة 



 

  المجموعة الطبية من
 المتخصصين 

الجهاز   أمراض  الصماء،  الغدد  أمراض  القلب،  أمراض  الباطني،  الطب  في  متخصصون 
األمراض    الهضمي، أمراض الرئة، أمراض الجهاز التنفسي، األورام، أمراض المناعة، أمراض

األنف واألذن والحنجرة ، علم األشعة،  ، أمراض األعصاب، أمراض  (الروماتيزم)  المفصلية
األمراض المعدية، علم األحياء الدقيقة، علم الجراثيم، األمراض الجلدية، الطب المهني، طب 

 الطوارئ، طب األسرة، علم األمراض، وأمراض الدم. 
 

مجموعة المتخصصين 
 الجراحيين

التجميلية، وجراحة العظام، الجراحة العامة، وجراحة األعصاب، والجراحة  متخصصون في  
 . من التخصصات الجراحية الكلى، وغيرها جراحةوطب وجراحة العيون، وعلم األعصاب، و 

 
هذه    إال أنفر المهن الفردية داخل هذه المجموعات لجميع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  الم يكن من الممكن تحديد تو 

فكرة عامة عن توافر المتخصصين في النظم الصحية المختلفة. لن يقدم هذا التقرير خيارات    إلعطاء مفيدة  ال تزال  المؤشرات  
التو مستهدفة لجميع التخصصات الطبية الفردية داخل هذه المجمو  تم تضمين مقارنات  وقد  فر العام.  اعات ولكنه سيبحث في 

 البيانات.  توفرت  ماكمرجع حيثلتخدم لبعض التخصصات المحددة 
محليا. المتاحة  اإلقامة  برامج  من  كاملة  مجموعة  فلسطين  في  يوجد  أنه  ال  األطباء   غير  من  المتوقعة  اإلمدادات  توفير  يتم 

السنوات   مدى  على  الفلسطيني.المتخصصين  الطبي  المجلس  من  بيانات  على  بناء   ، أدناه  المقبلة  يشمل    الخمس  ال  هذا 
 المتخصصين الذين يتدربون في الخارج  حيث أن العدد الدقيق لألطباء الذين غادروا البالد للتدريب وعادوا غير معروف.

المتخصصين لمجموعة الطبية من ا

 نسمة  1,000المتخصصين لكل  الطبية من 2.6 - 0.4ة: منظمة التعاون االقتصادي والتنميدول معدل 

 

 
 
 
 
 
 

. توافر مجموعة األطباء المتخصصين 5الجدول 
 نسمة 1,000لكل 

 1.4 ألمانيا 
 2.6 اليونان
 0.9  إسرائيل
 1.4 إيطاليا

 0.6 تركيا 
 0.3 فلسطين 



 

منظمة التعاون االقتصادي    معدلالمتخصصين في فلسطين أقل من الحد األدنى من    المجموعة الطبية منيعتبر التوافر بين  
االستثمار في توظيف المزيد من   ضرورةنسمة. ويشير هذا إلى    1,000لكل    0.25  إلى  فلسطين  معدلوالتنمية، حيث يصل  

 كان.المتخصصين المدرجين في هذه المجموعة في فلسطين بهدف الوصول إلى معدل توافر أفضل للس 
 

 نسمة  1,000. مقارنة بين الدول لتوافر تخصصات مختارة لكل 6الجدول 
 فلسطين  تركيا إيطاليا  اليونان  التخصص 
 0.02 0.05 0.2 0.4 طب القلب

 0.04 0.2 0.4 0.3 الطب الباطني 
 0.006 0.008 0.04 0.07 طب الغدد

 0.003 0.01 0.06 0.09 أمراض الجهاز الهضمي 
 0.004 0.03 0.06 0.2 التنفسيطب الجهاز 

 0.004 0.006 0.07 0.03 علم األورام 
 0.01 0.04 0.1 0.1 علم األعصاب  

 0.03 0.05 0.1 0.2 أذن، أنف، حنجرة 
 0.02 0.08 0.04 0.3 علم األشعة  
 0.001 0.005 0.06 0.06 أمراض الدم 

 0.02 0.03 0.08 0.1 طب األمراض الجلدية  
 0.004 0.03 0.1 0.03 الطوارئ طب 

 0.002 0.03 0.03 0.3 علم األمراض 
القوى العاملة   مسحالمرصد الوطني للموارد البشرية الصحية:  حول المصدر: تقرير المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة

 الصحية الفلسطينية
 
 
 
 
 
 
 
 



 

المتخصصين الممارسين في فلسطين مقارنة بمعدل التوافر في دول منظمة التعاون   المجموعة الطبية من .  3  الرسم البياني
 االقتصادي والتنمية

 

 يقارب   ما  الخمس المقبلة  السنوات  مدار األخصائيين على    المجموعة الطبية منالمدرجين في    يتوقع أن يكون عرض الممارسي
  1الخيار    ويظللزيادة التوافر، ب لتحقيق الهدف يعرض الجدول أدناه ثالثة خيارات و غزة.  قطاع  في  132للضفة الغربية و  212

من المتخصصين    اإلمداد، فإن  في فلسطين  لتحقيق هذا الهدف  الخيار األول  وفي حال اختيارباعتباره الهدف الموصى به.  
برامج إقامة جديدة أو توسيع البرامج الحالية )بما في   توفيرسيشمل ذلك، كخطوة أولية، االستثمار في و سيحتاج إلى زيادة كبيرة. 

، و/أو ضمان عودة األطباء الذين يخضعون للتدريب عملية اإلعداد والتأهيللتسريع    فلسطينذلك إنشاء مواقع تدريب إضافية( في  
برامج إقامة جديدة وتوسيع نطاقها، فسيكون من وتوفير  قامت فلسطين بفتح    في حال.  العمل المحلي  سوق للعمل في  بالخارج  

مواقع  /. يتمثل أحد الخيارات لزيادة عدد المدربين المتاحين للبرامجالكافية  الضروري ضمان توافر المدربين المناسبين ومواقع التدريب
الخيار   يتمثلقد  و في الميدان لعدة سنوات.    وعملهمتدريبهم  إنهائهم  ين لتقديم التدريب بمجرد  التدريب الجديدة في عودة المتخصص

 تطوير برنامج تدريبي مع متخصصين معتمدين من الشتات.  فيالثاني 
 

المطلوبة في ، واألهداف المقترحة، والزيادة المتخصصين للمجموعة الطبية من. التوافر والتوظيف الحاليين 7دول الج
 التوظيف 

 التوافر الحالي  الهدف  المنطقة اتالخيار 
التوظيف  

 الحالي 
  العمالة

 ةالمستهدف
الزيادة  

 المطلوبة
 477 1,152 675 0.2 0.4 الضفة الغربية 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

فلسطين الحد األدنى الحد األعلى



 

 233 756 523 0.3 0.4 قطاع غزة

2 
 1,918 2,593 675 0.2 0.9 الضفة الغربية

 1,177 1,700 523 0.3 0.9 قطاع غزة

3 
 2,206 2,881 675 0.2 1 الضفة الغربية

 1,366 1,889 523 0.3 1 قطاع غزة 
بالنظر إلى طول الوقت الالزم لتأهيل وإعداد أطباء متخصصين، يجب على فلسطين التركيز على اإلعداد والتأهيل السنوي عند  
التخصص وذلك بهدف ضمان اإلمداد  إلى ذلك، يجب مراعاة اإلعداد والتأهيل حسب  للتوظيف. باإلضافة  وضع استراتيجية 

 . البالدة في الكافي على أساس الحاجة إلى الخدمات الصحي

 أطباء األطفال  

 نسمة 1,000طبيب أطفال لكل  0.4 - 0.05معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 

 

 
 
 
 
 
 
 

استنادًا إلى دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فإن توافر أطباء األطفال في فلسطين يعد كافيًا مقارنة بالدول الموجودة في  
 األعلى من المعدل. الحدفي الواقعة يمكن مقارنته بالدول  األدنى من المعدل، مثل تركيا، ولكن في نفس الوقت ال الحد

 
 
 
 
 
 

. توافر أطباء األطفال لكل 8الجدول 
 نسمة  1,000

 0.2 ألمانيا 
 0.4 اليونان
 0.3  إسرائيل
 0.3 إيطاليا

 0.1 تركيا 
 0.08 فلسطين 



 

 ألطفال الممارسين في فلسطين مقارنة بمعدل التوافر في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية . أطباء ا4الرسم البياني 

 

 
 . التوافر والتوظيف الحاليين ألطباء األطفال، واألهداف المقترحة، والزيادة المطلوبة في التوظيف 9الجدول 

 التوظيف الحالي التوافر الحالي  الهدف  المنطقة الخيارات
العمالة  

 المستهدفة
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 75 288 213 0.07 0.1 الضفة الغربية

 16 189 173 0.09 0.1 قطاع غزة

2 
 363 576 213 0.07 0.2 الضفة الغربية

 205 378 173 0.09 0.2 قطاع غزة

3 
 652 865 213 0.07 0.3 الضفة الغربية

 394 567 173 0.09 0.3 قطاع غزة
لقطاع غزة على مدى السنوات الخمس المقبلة.    44للضفة الغربية و    103يتوقع أن يكون عرض أطباء األطفال في فلسطين  

في الضفة    75ويشير ذلك إلى أن العرض واإلمداد الحالي سيلبي الزيادة المطلوبة للخيار األول المقترح والهادف لتحسين التوافر ) 
ال يعني هذا أن العرض واإلمداد لتخصص طب األطفال يجب أن يتوقف. بل ينبغي لفلسطين في غزة(. ومع ذلك،    16الغربية و  

أن تستثمر أكثر في إعداد وتأهيل أطباء األطفال من أجل التوجه نحو األهداف األعلى المقترحة. كما ويجب أن تركز فلسطين 
الوالدة كتخصص   المزيد من أطباء حديثي  أيضًا على إعداد وتأهيل  الدراسات جهودها  فرعي لتخصص طب األطفال حسب 

 الحديثة إلى تشير إلى الحاجة )انظر تقرير المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة حول األطفال حديثي الوالدة(. 
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الحد األدنى فلسطين الحد األعلى



 

  والتوليد  ئيةأطباء النسا

 معدالت دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:
 نسمة  1,000لكل  وتوليد ئيةأطباء نسا 0.3 - 0.08
  مولود حي 1,000لكل وتوليد  ئيةأطباء نسا 38.4 - 5.6

من السكان والتوافر    1,000في فلسطين: التوافر لكل  والتوليد    ئيةتم استخدام قياسين لتحديد مدى توافر أطباء وأخصائيي النسا
التوافر في فلسطين    1,000لكل   النسا  0.1عند  ًا  مناسبوالدة حية. بناًء على عدد السكان، يعتبر  لكل    والتوليد  ئيةمن أطباء 

مشابهًا وعلى غرار التوافر في تركيا. ومع ذلك، فإن قياس التوافر بالوالدات الحية يسلط الضوء على    ذلكنسمة، ويعد    1,000
غ معدل وفيات  ، بل2019ومن الجدير بالذكر أنه في عام    التوافر المنخفض بشكل كبير في فلسطين مقارنة بالدول األخرى.

 والدة حية.  1000لكل   10.8والدة حية  كما بلغ معدل وفيات الرضع  100،000لكل  19.5األمهات في فلسطين 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ئية. توافر أطباء النسا10الجدول 
 نسمة 1,000والتوليد لكل 

 0.3 ألمانيا 
 0.3 اليونان
 0.2  إسرائيل
 0.2 إيطاليا

 0.1 تركيا 
 0.1 فلسطين 

  ئيةتوافر أطباء النسا. 11الجدول 
 مولود حي  1,000والتوليد لكل 

 26.8 ألمانيا 
 38.4 اليونان
 9.8  إسرائيل
 26.9 إيطاليا

 5.6 تركيا 
 3.5 فلسطين 



 

نسمة في فلسطين مقارنة مع مدى توافرهم في دول  1,000الممارسين لكل  والتوليد ئية. أطباء النسا5الرسم البياني 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 

مولود حي في فلسطين مقارنة بمدى التوافر في دول  1,000الممارسين لكل  والتوليد ئية. أطباء النسا6الرسم البياني 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 

 التوظيف و   ، واألهداف المقترحة، والزيادة المطلوبة في العمالةوالتوليد  ئيةألطباء النسا  وافر والتوظيف الحالي. الت12ول  الجد
 نسمة 1,000لكل 

 العمالة الحالية  التوافر الحالي  الهدف  المنطقة اتالخيار 
العمالة  

 المستهدفة
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 317 576 259 0.09 0.2 الضفة الغربية

 180 378 198 0.1 0.2 غزةقطاع 

2 
 461 720 259 0.09 0.25 الضفة الغربية

 274 472 198 0.1 0.25 قطاع غزة
 606 865 259 0.09 0.3 الضفة الغربية 3

الحد األدنى فلسطين الحد األعلى

فلسطين الحد األدنى الحد األعلى



 

 369 567 198 0.1 0.3 قطاع غزة
 

والزيادة المطلوبة في العمالة لكل  ، واألهداف المقترحة، والتوليد ئية. التوافر والتوظيف الحالي ألطباء النسا13الجدول 
 مولود حي 1,000

 العمالة الحالية  التوافر الحالي  الهدف  المنطقة الخيارات
العمالة  

 المستهدفة
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 113 372 259 3.5 5 الضفة الغربية

 90 288 198 3.4 5 قطاع غزة

2 
 261 520 259 3.5 7 الضفة الغربية

 205 403 198 3.4 7 قطاع غزة

3 
 410 669 259 3.5 9 الضفة الغربية

 321 519 198 3.4 9 قطاع غزة
 

ة المطلوبة للخيار األول الزياد  تغطيةكافيًا ل  نسمة  1,000على أساس    والتوليد  ئيةالخيار األول لزيادة توافر أطباء النسا  يعتبر
في الضفة    117  والتوليدألطباء النساء  يتوقع أن يكون العرض  والدة حية. وفي السنوات الخمس المقبلة،    1,000إلى    استناداً 

في قطاع غزة. وال يعتبر اإلمداد في قطاع غزة كافيًا لتلبية الزيادة المطلوبة. وفي الضفة الغربية، سيلبي العرض    58الغربية و  
نسمة. لذلك،    1,000دة حية، إال أنه ال يلبي الزيادة المطلوبة للخيار األول بناًء على  وال  1,000الحالي الخيار األول بناًء على  

 يجب زيادة العرض واإلمداد بشكل عام، وبشكل خاص وبشكل ملحوظ في قطاع غزة.
 

 األطباء النفسيون 

 نسمة  1,000طبيب نفساني لكل  0.5 - 0.01معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 
. توافر األطباء النفسيين الممارسين  14الجدول  

 نسمة 1,000لكل 
 0.3 ألمانيا 

 0.3 اليونان
 0.2  إسرائيل
 0.2 إيطاليا

 0.1 تركيا 



 

 0.01 فلسطين 
االقتصادي  تقع فلسطين في أدنى مستوى )الحد األدنى( من المعدل بالنسبة لمعدل توافر األطباء النفسيين في دول منظمة التعاون  

والتنمية. ومن المهم مالحظة أنه من بين جميع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، كان هناك دولة واحدة فقط لديها معدل 
فر لألطباء النفسيين في فلسطين على الحاجة إلى التركيز على الصحة النفسية في فلسطين.  اتوافر منخفض. يدل تدني معدل التو 

التخصص في الطب   السعي وراءتشجيع األطباء العامين على    أيضاً   ويجب  ،امج التعليم في الطب النفسييجب تقييم بر كما  
 .البالدوذلك بهدف زيادة اإلمداد وتعزيز خدمات الصحة النفسية في  ،النفسي

 
اون االقتصادي . األطباء النفسيين الممارسين في فلسطين مقارنة مع مدى توافرهم في دول منظمة التع7الرسم البياني 

 والتنمية

 

 . التوافر والتوظيف الحالي لألطباء النفسيين، واألهداف المقترحة، والزيادة المطلوبة في التوظيف 15الجدول 

 العمالة المستهدفة  العمالة الحالية  التوافر الحالي  الهدف  المنطقة الخيارات
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 258 288 30 0.01 0.1 الضفة الغربية  

 170 188 18 0.01 0.1 قطاع غزة

2 
 546 576 30 0.01 0.2 الضفة الغربية  

 359 377 18 0.01 0.2 قطاع غزة

3 
 834 864 30 0.01 0.3 الضفة الغربية  

 548 566 18 0.01 0.3 قطاع غزة

الحد األدنى فلسطين الحد األعلى



 

السعي  يعتبر الطب النفسي أحد التخصصات الطبية الرئيسية التي تتطلب زيادة كبيرة في التوظيف مقارنة بالتوافر الحالي. إن  
دفع فلسطين نحو مستوى الخيار الثاني ست  والسعي وراءتركيا،  مشابه لالخيار األول لزيادة التوافر سيدفع فلسطين نحو مستوى    وراء

الخيار الثالث فسيدفع فلسطين نحو الحد األعلى للتوافر، مثل اليونان وألمانيا. ويعتبر العرض واإلمداد المتوقع  اتباعإيطاليا، أما  
طبيب في    وبدون أيطبيبين فقط في الضفة الغربية    بمعدلمن األطباء النفسيين في السنوات الخمس المقبلة منخفض للغاية  

 اع غزة. لذلك، يجب على دولة فلسطين أن تستثمر في مبادرات لجذب األطباء لهذا التخصص.قط

مجموعة المتخصصين الجراحية

المتخصصون في الجراحة العامة، جراحة األعصاب والجهاز العصبي، الجراحة التجميلية، جراحة العظام، طب   تعريف:
 . أخرى  جراحية الكلى، من بين تخصصات جراحةاألعصاب، و  جراحة وجراحة العيون، و 

 نسمة  1,000مجموعة جراحية من المتخصصين لكل  1.3 - 0.4معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 نسمة   1,000. مقارنة بين الدول لتوافر األطباء المتخصصين لكل 17الجدول 

المصدر: تقرير المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة حول المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية: مسح القوى العاملة  
 الصحية الفلسطينية

. توافر مجموعة األخصائيين  16الجدول 
 نسمة  1,000الجراحية لكل 

 1.2 ألمانيا 
 1.3 اليونان
 0.6  إسرائيل
 1 إيطاليا

 0.4 تركيا 
 0.2 فلسطين 

 فلسطين  تركيا إيطاليا  اليونان  التخصص 
 04. 0.1 0.2 0.3 الجراحة العامة 

 0.005 0.03 01. 04. جراحة األعصاب والجهاز العصبي
 0.04 0.1 0.2 0.3 طب وجراحة العظام 

 0.03 0.05 0.1 0.2 وجراحة العيون طب 



 

 
أقل من    يعتبر  التوافر في فلسطين  معدل   والتنمية لمجموعة المتخصصين الجراحية، فإن االقتصادي  مقارنة بتوافر منظمة التعاون  

.  الثالثيةالثانوية و   ، وبالتالي توافر الرعاية أرجاء البالدعلى توافر بعض الخدمات الجراحية في  ذلك  يؤثر  و .  للمعدلالحد األدنى  
فلسطين من أجل تقليل    في  وتوفرهاالخدمات، من المهم زيادة التوظيف لضمان تقديم جميع أنواع الخدمات    وطينت  سياسةمع  و 

 . البالدخارج لالحاجة إلى إحالة المرضى 
 

. مجموعة المتخصصين الجراحيين الممارسين في فلسطين مقارنة بمعدل التوافر في دول منظمة التعاون 8الرسم البياني 
 االقتصادي والتنمية

 

 

 هداف المقترحة، والزيادة المطلوبة في التوظيف . التوافر والتوظيف الحالي لمجموعة األخصائيين الجراحية، واأل18الجدول 

 العمالة الحالية  التوافر الحالي  الهدف  المنطقة الخيارات
العمالة  

 المستهدفة
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 692 1153 461 0.2 0.4 الضفة الغربية

 391 756 365 0.2 0.4 قطاع غزة

2 
 980 1,441 461 0.2 0.5 الضفة الغربية

 580 945 365 0.2 0.5 قطاع غزة

3 
 1,844 2,305 461 0.2 0.8 الضفة الغربية

 1,146 1,511 365 0.2 0.8 قطاع غزة
 

فلسطين الحد األدنى الحد األعلى



 

ام وجراحة القلب وجراحة  يتوفر في فلسطين عدد قليل جدًا من برامج اإلقامة الجراحية، بما في ذلك الجراحة العامة وجراحة العظ
األمر تعتمد فلسطين بشكل كبير على المتخصصين المدربين في الخارج فيما يخص الخدمات الجراحية األخرى،  و   األعصاب.

 سوق العمل .ل منتظم يشكل خطرًا على قدرة الحفاظ على إمداد الذي
غزة. في    102في الضفة الغربية و    197للجراحين المتخصصين على مدى السنوات الخمس المقبلة    يتوقع أن يكون العرض

األدنى من    الحد ، حتى في  كن تحقيق أي من الخيارات المقترحةلن يكون من الممف،  واإلمداد  لعرضل معدل  هذا البالنظر إلى  و 
المحلي وضمان    واإلمداد   برامج إقامة إضافية لزيادة العرض  وتوفير  تشجيع فتح العمل على  فر. لذلك، من الضروري  ا التو   معدل

ادات المطلوبة  مراعاة الزي  أيضاً   ، من المهم. باإلضافة إلى ذلكالبالد   أرجاءفي جميع    الجراحيين لجذبهملمتخصصين  اعلى  الطلب  
 عند زيادة التوافر.   ىفي كل تخصص على حد

أطباء األسنان 

 فما فوق أطباء األسنان الحاصلين على درجة البكالوريوس  تعريف:
 نسمة  1,000طبيب أسنان لكل  1 - 0.1والتنمية: منظمة التعاون االقتصادي  دول معدل 

لكل 19الجدول   األسنان  أطباء  توافر   .
 نسمة  1,000

 0.9 ألمانيا 
 غير متوفر اليونان
 0.7  إسرائيل
 0.8 إيطاليا

 غير متوفر تركيا 
 0.3 فلسطين 

، ومع ذلك، فإن العرض   يعد  كبير جدًا، مما يولد خطر    واإلمداد الحالييعتبر مستوى التوظيف ألطباء األسنان في فلسطين كاف 
٪ في  51٪ في الضفة الغربية و  87البطالة المرتفعة المحتملة. يعمل غالبية أطباء األسنان في فلسطين في القطاع الخاص ) 

غزة، حيث    طبيب أسنان يعملون في المرافق الحكومية، مقسمين بين الضفة الغربية وقطاع  207غزة(. يوجد حاليًا ما مجموعه  
يعملون في المقام األول في مراكز الرعاية الصحية األولية. كما ويعمل عدد قليل جدًا في المستشفيات. وبشكل عام، يعد التوافر  

 في قطاع غزة أسوأ مما هو عليه في الضفة الغربية.
  اصة، فمن الصعب التحكم في وبالنظر إلى أن معظم أطباء األسنان يعملون في القطاع الخاص في عيادات طب األسنان الخ

التوظيف. ومع ذلك، فإن جذب وتوظيف المزيد من أطباء األسنان في مرافق الرعاية األولية على المستوى الحكومي يمكن أن  
يساعد في الحد من البطالة، وزيادة تدابير الوقاية والفحص على مستوى مراكز الرعاية الصحية األولية، ودعم تنفيذ نهج صحة  



 

التوظيف في جميع العائلة التركيز على زيادة  العمل بأطباء األسنان، يجب على فلسطين  أمداد سوق  لذلك، بداًل من زيادة   .
 في المجاالت المطلوبة. التخصص السعي وراءالقطاعات من خالل العرض الحالي وتشجيع أطباء األسنان على 

 مقارنة بمدى توافرهم في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. أطباء األسنان الممارسين في فلسطين 9الرسم البياني 

 . التوافر والتوظيف الحالي ألطباء األسنان، واألهداف المقترحة، والزيادة المطلوبة في التوظيف 20الجدول  

 العمالة الحالية  التوافر الحالي  الهدف  المنطقة الخيارات
العمالة  

 المستهدفة
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 327 1,441 1,114 0.4 0.5 الضفة الغربية

 512 945 433 0.2 0.5 قطاع غزة

2 
 1,191 2,301 1,114 0.4 0.8 الضفة الغربية

 1,078 1,511 433 0.2 0.8 قطاع غزة

3 
 1,768 2,882 1,114 0.4 1 الضفة الغربية

 1,456 1,889 433 0.2 1 قطاع غزة
 

في قطاع غزة. وحتى لو    821في الضفة الغربية و    1,641ألطباء األسنان في السنوات الخمس المقبلة  يتوقع أن يكون العرض  
طباء األسنان ال يمكن  ألنسمة(، فسيظل هناك عرض وإمداد كبير    1,000أسنان لكل    طبيباتبعت فلسطين السيناريو األفضل )

  امدادهم أطباء األسنان يتم    بيانات أطباء األسنان الممارسين حاليًا، وبالنظر إلى أن غالبية  وباإلستناد إلىلسوق العمل استيعابه.  
٪ في قطاع غزة. وتعكس  39٪ فقط من أطباء األسنان المسجلين المهنة في الضفة الغربية وحوالي  36محليًا، يمارس حوالي  

. وبالنظر إلى العرض واإلمداد المتوقع، ستكون فلسطين قادرة على تلبية  السوق اع معدالت البطالة في هذه األرقام احتمالية ارتف

الحد األدنى فلسطين الحد األعلى



 

، ولكن تبقى هناك حاجة لتركيز االستثمار نحو زيادة فرص العمل ألعداد أكبر من أطباء  2والتحرك نحو الخيار    1الخيار  
  األسنان.

 

الصيادلة 

   فما فوق في الصيدلة  بكالوريوسالدرجة الحاصلين على صيادلة ال التعريف:
 نسمة 1,000صيدلي لكل  1.2 - 0.5معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 

. توافر الصيادلة الممارسين  21الجدول 
 نسمة 1,000لكل 

 0.7 ألمانيا 
 0.8  إسرائيل
 1.2 إيطاليا

 0.8 النرويج
 0.5 فلسطين 

فلسطين أداًء جيدًا نسبيًا فيما يتعلق بتوظيف الصيادلة بالمقارنة بدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بمعدل توافر  تحقق  
في نهاية الحد األدنى. ومع ذلك، يمكن لسوق العمل زيادة فرص العمل والتوظيف، واستيعاب المزيد من الصيادلة في المستشفيات  

تبر العرض واإلمداد الحالي للصيادلة مرتفع، مما يعني وجوب توظيف المزيد من الصيادلة لتقليل  وفي قطاع صناعة األدوية. ويع
٪ في قطاع 36٪ فقط من الصيادلة المسجلين يعملون في الضفة الغربية، و  33بالنظر إلى أن حوالي    ، وذلكالبطالة المحتملة

العاملين في تصنيع األد وية أو مساعدي الصيدلة )مدرجة في مجموعة العلوم الصحية  غزة. وال تشمل هذه األرقام الصيادلة 
المحلي، خاصة في مجال األورام، وتصنيع  الطلب  لتلبية  الصيدلة  إلى ذلك، يجب تشجيع تخصصات  المساعدة(. باإلضافة 

 األدوية، والبحوث. 
 



 

 : الصيادلة الممارسين في فلسطين مقارنة بمعدل التوافر في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية10الرسم البياني 

 

 دة المطلوبة في التوظيف . التوافر والتوظيف الحالي للصيادلة، واألهداف المقترحة، والزيا22الجدول 

 العمالة الحالية  التوافر الحالي  الهدف  المنطقة الخيارات
العمالة  

 المستهدفة
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 826 2,305 1,479 0.5 0.8 الضفة الغربية

 527 1,511 984 0.5 0.8 قطاع غزة

2 
 1,402 2,881 1,479 0.5 1 الضفة الغربية

 905 1,889 984 0.5 1 قطاع غزة

3 
 1,979 3,458 1,479 0.5 1.2 الضفة الغربية

 1,283 2,267 984 0.5 1.2 قطاع غزة
 

في الضفة الغربية و    1,982للصيادلة الحاصلين على درجة البكالوريوس في السنوات الخمس المقبلة  يتوقع أن يكون العرض  
، لفلسطين  السوق سيسمح هذا العرض واإلمداد، باإلضافة إلى عدد الصيادلة العاطلين عن العمل في  و في قطاع غزة.    1,964

المذكورة أعاله في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك، يجب على  بتحقيق أعلى مستوى من التوافر بناًء على الخيارات  
القطاع الصحي التركيز على زيادة الطلب على الصيادلة، وأن يحول االنتباه نحو تصنيع األدوية المحلية ونشرها بين المستشفيات 

 نحو فرص البحث. تركيز االنتباه وعيادات الرعاية الصحية األولية، وكذلك
 
 
 

الحد األدنى فلسطين الحد األعلى



 

ضون الممر

 )المساعدون(  مأهلون )المسجلون( والممرضون ال قانونيون الممرضون ال التعريف:
 نسمة  1,000ممرض لكل  17.7 - 2.9معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 

 
: توافر الممرضين الممارسين  الجدول 

 نسمة  لكل 

 13 ألمانيا 
 3.3 اليونان
 5.1  إسرائيل
 5.8 إيطاليا

 17.7 النرويج
 1.7 فلسطين 

يعتبر توظيف الممرضين في فلسطين منخفض مقارنة بالدول األخرى، األمر الذي يثقل كاهل كادر التمريض ويمكن أن يؤدي 
إلى آثار سلبية على سالمة المرضى والوقاية من العدوى. ينضم عدد كبير من الممرضين إلى سوق العمل بشكل سنوي، مما 

للعمل السريع لتغطية كل من مرافق الرعاية الصحية األولية والمستشفيات. كما أن العرض واإلمداد المتزايد يخلق  يخلق فرصة  
محدودة، ال سيما بالنظر إلى قرار الحكومة    أهلينفرص العمل للممرضين الموتعد  .  بين الممرضين  إمكانية ارتفاع معدالت البطالة

غير كاف  وأنهم   أهلين الم  للممرضينأشارت العديد من المستشفيات إلى أن التدريب الحالي كما و األخير بالتوقف عن توظيفهم.  
 إلى تدريب إضافي بمجرد تعيينهم.  بحاجة

يشكل الممرضون الخط األمامي للتعامل مع المرضى على مستويات كل من الرعاية الصحية األولية والمستشفيات، حيث يقدمون 
من العاملين الصحيين اآلخرين. لذلك، من الضروري ضمان توافر الممرضين في المرافق. وعليه،  الرعاية الصحية لفترات أطول  

فإن فلسطين مطالبة بالعمل على زيادة العرض واإلمداد من الممرضين الحاصلين على درجة البكالوريوس ودراسة تقليص الحد 
، كما ويمكن أهلينوصف وظيفي واضح للممرضين الم  تطويريجب  و كما  .  أهلينمن التأهيل واإلعداد اإلضافي للممرضين الم

 . العائلةالرعاية الصحية األولية للتركيز على التواصل مع المجتمع ونهج صحة  مراكزفي  همنشر زيادة تعيينهم و 
المتخصصين، بما في ذلك   الممرضيين  التركيز على توفير  المتخصص ويجب أن تحول  التمريض  فلسطين نقصا في  تواجه 

، وممرضات األورام وما شابه، مع  عناية المركزة للقلبممرضي حديثي الوالدة ، والطوارئ ، ووحدة العناية المركزة ، ووحدة ال
هناك حاجة لزيادة التوافر الحالي للبرامج التعليمية وزيادة القدرة على استيعاب المزيد من    ضمان إعداد وتأهيل ممرضيين عامين.

 الطالب في تلك البرامج.
 



 

 في فلسطين مقارنة بمعدل التوافر في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ون الممارسون . الممرض11الرسم البياني 
 

 

 والزيادة المطلوبة في العمالة ،توافر وتوظيف الممرضين، واألهداف المقترحة - 24الجدول 

 العمالة الحالية  التوافر الحالي  الهدف  المنطقة الخيارات
العمالة  

 المستهدفة
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 3,515 8,357 4,842 1.5 2.9 الضفة الغربية

 2,035 5,479 3,444 1.9 2.9 قطاع غزة

2 
 9,566 14,408 4,842 1.5 5 الضفة الغربية

 6,002 9,446 3,444 1.9 5 قطاع غزة

3 
 18,211 23,053 4,842 1.5 8 الضفة الغربية

 11,670 15,114 3,444 1.9 8 قطاع غزة
 

وفي  لقطاع غزة.    1,546للضفة الغربية و    1,476  هو  2020و    2019  عامي  بين  أهلين الم  لممرضينليتوقع أن يكون العرض  
ضمن    اراستمر حال   والطلب  الحاليالعرض  مستوياتالمعدل  فلسطين  فستواجه  بين    ةخطر   ،  البطالة    الممرضين صفوف  من 

بالنسبة  و .  أهلينالم
حملة   من  للممرضين 

البكالوريوس،    درجة
يتوقع أن يكون العرض  
األربع   السنوات  في 

فلسطين الحد األدنى الحد األعلى

الخيار المفضل يلبي الزيادة المطلوبة لتحقيق ما يلي

التوظيف في المستشفيات وعيادات الرعاية األولية على أساس توافر السكان. ✓

التوظيف بناء على الزيادة في القدرة االستيعابية ألسرة المستشفيات. ✓

األطباء والممرضين في المستشفيات تحسين نسبة الممرضين إلى األسرة مع المحافظة على وجود مزيج من مهارات ✓

كما هو بعد احتساب الزيادة في سعة األسرة. 

تحسين نسبة الممرضين إلى األسرة مع التحسين من مزيج مهارات األطباء والممرضين في المستشفيات بعد احتساب ✓

الزيادة في سعة األسرة. 



 

، سوق العمل بالممرضين  إمدادبالنظر إلى االتجاه الحالي في  و غزة.  قطاع  في    2,330في الضفة الغربية و    5,377بلة  المق
الطلب على    ، إذا لم يرتفع. ومع ذلك3ومن المحتمل أن تتجه نحو الخيار    2يمكن لفلسطين أن تصل بسهولة إلى الخيار  

بكالوريوس كما هو، فلن تكون فلسطين قادرة على تلبية الزيادة   الممرضين من حملة درجة معدل إمداد    وبقي   أهلالتمريض الم
 . 1على الخيار  تقوم بالتركيزويجب أن   2المطلوبة في التوظيف للخيار 

 

القابالت  

 القابالت الحاصالت على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في القبالة  التعريف:
 مولود حي 1,000قابلة لكل  67.6 - 10.2منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:  دول معدل

 
لكل  25الجدول   الممارسات  القابالت  توافر   :
 مولود حي 1,000

 31 ألمانيا 
 32 اليونان
 36 إيطاليا

 42 بريطانيا 
 7.5 فلسطين 

(  8.1يعتبر توفر القابالت في فلسطين أقل من معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ويختلف بين الضفة الغربية )
 ( 6.7وقطاع غزة )



 

  في فلسطين مقارنة بمعدل التوافر في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الممارسات : القابالت12الرسم البياني 

، تحتاج فلسطين إلى زيادة توظيف  المنخفضة لوفيات الرضع واألمهاتمعدالت  الوبناًء على المقارنات مع الدول األخرى ذات  
النظام الصحي بشكل كبير.   توافر مشابهة  و القابالت في  إلى مستويات  الوصول  المحتمل أال يكون  ت األنظمة ذا  للدولمن 

إن زيادة توافر القابالت   .ومن الممكن الوصول إليها  أكثر جدوى تعتبر  لمدرجة أدناه  ، ولكن األهداف االصحية المتقدمة ممكناً 
سيعزز بشكل كبير إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، ال سيما في المناطق النائية. وهذا األمر مهم في ظل الوضع السياسي  

إلى الخدمات الصحية في الوقت المناسب. إن الزيادة  في فلسطين، حيث توجد نقاط تفتيش بين المدن وغالًبا ما تمنع الوصول  
في عدد المستشفيات والحاجة إلى زيادة عدد األسرة في المستشفيات تتطلب االستثمار في توظيف المزيد من القابالت أيضا. 

المزيد من القابالت من ، فإن توظيف  تعامل مع عاملون صحيون نساءونظرا ألن النساء، من الناحية الثقافية، أكثر راحة في ال
 شأنه أن يحسن الوصول إلى خدمات ما قبل الوالدة وبعدها على مستوى عيادات الرعاية الصحية األولية وفي المستشفيات. 

 
  1,000التوافر والتوظيف الحالي للقابالت، واألهداف المقترحة، والزيادة المطلوبة في العمالة/التوظيف لكل  - 26الجدول 

 مولود حي

 العمالة الحالية  التوافر الحالي  الهدف  المنطقة اراتالخي
العمالة  

 المستهدفة
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 112 744 632 8.5 10 الضفة الغربية

 185 577 392 6.8 10 قطاع غزة

2 
 484 1,116 632 8.5 15 الضفة الغربية

 473 865 392 6.8 15 قطاع غزة

3 
 856 1488 632 8.5 20 الضفة الغربية

 761 1153 392 6.8 20 قطاع غزة

فلسطين الحد األدنى الحد األعلى



 

 
العرض  يكون  أن  يتوقع 

على  لل الحاصالت  قابالت 
خالل  البكالوريوس  درجة 
السنوات األربع القادمة حوالي  

ذلك، يجب على  في قطاع غزة، مما يسمح لفلسطين بالتوجه نحو خيار الهدف األول بسهولة. ل  331في الضفة الغربية و    560
 مظلل أعاله(.ال)  2فلسطين أن تبدأ العمل على الوصول إلى الخيار  

 
تنوع المهارات والخبرات للعاملين الصحيين، وتوافرهم في المستشفيات، وزيادة القدرة اإلستيعابية  .  ج. 

لألِسرة  

تنوع المهارات والخبرات في  
 المستشفيات

 نسبة الممرضين لألطباء

 العمالة في المستشفيات إجمالي 

 األطباء 
 والقابالت ضون الممر 

 مزودو خدمات صحية أخرون 
موظفون آخرون يعملون في  

 المستشفيات 

 توفر العمالة في المستشفيات للسكان

 إجمالي العمالة في المستشفيات 
 األطباء العاملون في المستشفيات 

 العاملون في المستشفيات الممرضون المهنيون والقابالت 
 الممرضون المساعدون العاملون في المستشفيات 

 مزودو الخدمات الصحية اآلخرون العاملون في المستشفيات 
 الموظفون اآلخرون العاملون في المستشفيات 

 زيادة القدرة اإلستيعابية لألِسرة 

 نسمة  1,000عدد أِسرة المستشفيات لكل 
 العمالة في المستشفيات لعدد األِسرة نسبة إجمالي 

 نسبة الممرضون لألطباء
 زيادة العمالة/التوظيف المطلوبة بناء على زيادة القدرة اإلستيعابية لألِسرة 

من أجل تحسين توافر الخدمات الصحية وتقديمها، من الضروري فهم أنماط نشر وتوزيع العاملين الصحيين في المستشفيات  
ألغراض هذا التقرير، يشير مفهوم تنوع المهارات والخبرات إلى أكثر تنوع فعال و وتنوع المهارات والخبرات داخل المستشفيات.  

في االعتبار أدوار ومسؤوليات كل عامل صحي، والقدرة على  هذا المفهوم  من الموظفين يمكن تحقيقه بالموارد المتاحة. ويأخذ  

الخيار المفضل يلبي الزيادة المطلوبة لتحقيق ما يلي

التوظيف في المستشفيات على أساس توافر السكان. ✓

التوظيف بناء على الزيادة في القدرة االستيعابية ألسرة المستشفيات. ✓



 

، واالحتياجات الصحية  والتوظيف  والطلب على العملتوظيف العاملين الصحيين بالنظر إلى األزمة االقتصادية المستمرة، والحاجة  
 الخدمات الصحية.  وطينالمحلية، واألولويات مثل ت

والتوافر في المستشفيات، باإلضافة إلى القدرة اإلستيعابية ألِسرة    ةيسلط هذا القسم الضوء على تنوع المهارات والخبرات الحالي
المستشفيات في فلسطين، وأهداف القدرة اإلستيعابية لألِسرة، والعمالة المطلوبة للوصول إلى هذه األهداف، إذ يتم ذلك مع األخذ  

التقرير المهارات    ال يبحث هذافي حين  ين.  الخدمات الصحية في فلسط  وطينبعين اإلعتبار قرار الحكومة الفلسطينية الخاص بت
، فإنه يبحث توزيع المهنيين بين المستشفيات. وتستند جميع األرقام في وعوضا عن ذلكؤديها المهنيون الصحيون.  الفعلية التي ي

الموظفين من   وعدد  2017هذا القسم، بما في ذلك األرقام الخاصة بدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إلى بيانات عام  
العاملين بدوام كامل والعاملين بدوام جزئي. وقد تم اختيار واعتماد هذه   البيانات بين  موظفي المستشفيات المحليين. وال تميز 

التعاون االقتصادي والتنمية كانت مماثلة في ها  جمع تم  للبيانات التي    المنهجية كون المعلومات التي تم جمعها لدول منظمة 
 ، وبالتالي تم استخدامها بسهولة إلجراء المقارنات.صالح مرصد الموارد البشرية الصحيةفلسطين ل

يتم دراسة تنوع المهارات والخبرات في هذا القسم من خالل نسب الممرضين إلى األطباء والنسبة المئوية من إجمالي العمالة في  
الت تنوع المهارات والخبرات لتقييم الوضع الحالي لفلسطين.  المستشفيات لكل مهنة. ويتم عرض الحد األدنى والحد األعلى لمعد

على سبيل المثال، ف. الموظفين من العاملين الصحيين يكافالعدد التوافر ال يشير تنوع المهارات والخبرات الكافي بالضرورة إلى و 
يجب توظيف   إال أنهفي المستشفيات،  ت  والخبراالمهارات    تنوعمن حيث    اً  نسبياً يعد جيدكما هو موضح أدناه، فإن أداء فلسطين  و 

بأعداد العاملين    تغطية النقص  بهدف،  والخبراتالمهارات    تنوعالمزيد من العاملين الصحيين بشكل عام، مع الحفاظ على نسب  
 . الصحيين

التقرير، تم تقييم  تم الحصول على بيانات محدودة عن المهن الصحية األخرى )العلوم الصحية المساعدة( بشكل فردي. في هذا  
 المجموعة ككل، كما هو الحال أيضًا في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

 

إلى األطباء   وننسبة الممرض

 ممرضة لكل طبيب في المستشفيات 6.3 - 1معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 
في 27الجدول   األطباء  إلى  الممرضين  نسبة   :

 المستشفيات حسب القطاع 
 2.6 ألمانيا 

 1.6 اليونان
 1.5 إسرائيل
 2 إيطاليا



 

 1.6 تركيا 
 2 فلسطين 

الضفة 
 الغربية

2.5 

 2.9 األونروا
وزارة  

 الصحة
2.4 

القطاع  
 الخاص 

3.4 

قطاع  
المنظمات 

غير 
 الحكومية

2.6 

 1.5 قطاع غزة 

وزارة  
 الصحة

1.4 

الخدمات 
الطبية 

 العسكرية 

1.1 

قطاع  
المنظمات 

غير 
 الحكومية

1.2 

في المستشفيات،  عدد أكثر من الممرضين يعملون إلى حقيقة أن   الدولإلى األطباء في بعض  الممرضينارتفاع نسبة  يعزى قد 
تماد عليهم بشكل أكبر وبالتالي يتم االع ،مهام ومسؤوليات أكثر من دول أخرى ب يفوضون في بعض البلدان  الممرضينأو أن  

 في دول أخرى، قد يكون لألطباء مسؤوليات أكثر.و . في المستشفيات
، وذلك    واألطباء  ينيعتبر تنوع المهارات والخبرات بين الممرض مقارنة مع دول منظمة التعاون  بالفي المستشفيات الفلسطينية كاف 

بالنظر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مستقل، يتضح أن تنوع المهارات والخبرات بين و االقتصادي والتنمية. ومع ذلك،  
الممرضين واألطباء يعد أسوأ في قطاع غزة. كما أن االختالفات بين القطاعات المختلفة تعتبر واضحة أيضًا. حيث ال تقوم  

إذ يوجد  ات الطبية العسكرية بإدارة أي مستشفى في الضفة الغربية، وال تقوم األونروا بإدارة أي مستشفى في قطاع غزة.  الخدم
 .المرفقالبيانات لم تكن متوفرة من  إال أنغزة، قطاع مستشفى خاص واحد فقط في 

الممارسة   تعتبر. فعلى سبيل المثال،  اً قيقة تمامتقدم معلومات دأن بعض البيانات الخاصة بقطاع معين قد ال    ومن الجدير بالذكر
جمع البيانات، لم يبلغ العديد من األطباء عن عملهم   فعندما تمفي القطاع الخاص.    والممرضين  بين األطباءمنتشرة  المزدوجة  



 

ساهم في ارتفاع النسبة في القطاع   ومن الممكن أن يكون ذلك قدفي أكثر من مرفق.  احتسابهمفي وظائف متعددة، وبالتالي تم 
  تبين أن بعضهم يعملون في المرافق بدوام كامل. بداًل من ذلك،    العاملين الصحيينالخاص، بينما في الواقع قد ال يعمل بعض  

قضات  على الرغم من هذه التناو فر ويجعله يبدو أعلى مما هو عليه في الواقع.  ا ، مما يشوه معدل التو ويتناوبون بين عدة مرافق
المزيد من   وبذل  يجب تركيزفغزة،  قطاع  في  أما    تعتبر جيدة.الضفة الغربية  نسبة الممرضين إلى األطباء في    فإنالمحتملة،  

المنظمات غير الحكومية. قطاع  العسكرية و   الطبية، ال سيما في قطاع الخدمات  الممرضين إلى األطباءنسبة    ورفع  تحسينلالجهود  
 .ةجيد تعدغزة نسبة الممرضين إلى األطباء في قطاع لدول األخرى، فإن وبالمقارنة مع اومع ذلك، 

ق نظام تناوب لألطباء للتأكد من أن نسبة الممرضين إلى األطباء يوبناًء على هذه المعلومات، يجب أن تقوم فلسطين بتطب
 . (المناوباتوجميع أوقات الدوام )ثابتة ومقبولة طوال جميع األيام 

األطباء  –مالي العمالة بالمستشفيات إج

المستشفيات كنسبة مئوية من  ٪ من األطباء العاملين في 26.4 -٪ 5.7منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: دول معدل 
 إجمالي العمالة في المستشفيات

العامل28الجدول   األطباء  المستشفيات    ون .  في 
كنسبة مئوية من إجمالي العاملين في المستشفيات،  

 حسب القطاع 
 %14 ألمانيا 

 %24 اليونان
 %18 إسرائيل
 %21 إيطاليا

 %16 تركيا 
 %17.7 فلسطين 

الضفة 
 %15.1 الغربية

 %12.5 األونروا
وزارة  

 الصحة
17% 

القطاع  
 الخاص 

12% 

المنظمات 
غير 

 الحكومية

14.4%  



 

 %20.7 قطاع غزة 

وزارة  
 الصحة

22.7% 

الخدمات 
الطبية 

 العسكرية 

19% 

المنظمات 
غير 

 الحكومية

17.5% 

 
يعتبر عدد األطباء العاملين كنسبة مئوية من إجمالي العمالة في المستشفيات في فلسطين ضمن معدل منظمة التعاون االقتصادي  

بشكل عام ال  الكافي  توافر الوالتنمية. وتعد النسب المئوية حسب القطاع في قطاع غزة أعلى من الضفة الغربية. ومع ذلك، فإن  
، مما قد يتسبب في انقطاع ن المستشفياتالعديد من األطباء بدوام جزئي أو حسب الطلب بي  ناوبحيث يت مستمر.الفر  اتو اليعني  

 الخدمات.
 

والقابالت  الممرضون –إجمالي العمالة بالمستشفيات 

 والقابالت  قانونيونال ونالممرض

والقابالت العاملين في   قانونين٪ من الممرضين ال52.3 -٪ 13.4معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 
 المستشفيات كنسبة مئوية من إجمالي العمالة في المستشفيات

والقابالت العاملين في    قانونيون ال  ون الممرض  –  29الجدول  
في   العاملين  مجموع  من  مئوية  كنسبة  المستشفيات 

 المستشفيات، حسب القطاع 
 %34 ألمانيا 

 %24 اليونان
 %29 إسرائيل
 %42 إيطاليا

 %25 تركيا 
 %26 فلسطين 

 %11.6 األونروا 29.2%



 

الضفة 
 الغربية

 %30.7 وزارة الصحة 
القطاع  
 الخاص 

29.3%  

المنظمات 
 غير الحكومية

29.8% 

 %22 قطاع غزة 

  %24 وزارة الصحة 
الخدمات 

الطبية 
 العسكرية 

16.7% 

المنظمات 
 غير الحكومية

13.4% 

دول   التوظف  الممرضين  وألمانيا  إيطاليا  أكبر    قانونينمثل  بنسب  المستشفيات  الممرضين    ألنهافي  على  أقل  بشكل  تعتمد 
مرضى المستشفيات بإعطائهم مهام لرعاية    قانونين. تركز العديد من الدول بشكل أكبر على توظيف الممرضين ال16أهلينالم

 وهذا ما يفسر النسب األعلى في بعض البلدان.  . أكبر
والقابالت كنسبة مئوية من إجمالي    لقانونينوبناًء على معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فإن توظيف الممرضين ا

المئوية حسب القطاع بين    ةالعمالة في المستشفيات يعتبر مناسبًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، فإن النسب
فلسطين في تغيير أدوار ومسؤوليات الممرضين   في حال عدم رغبةو   .بعض مقدمي الخدمات تتجه نحو الحد األدنى من المعدل

. ومع ذلك، إذا تم إعطاء المزيد  ، يجب أن تكون النسب الحالية كافية، ولكن يجب التحقق منها حسب القطاعالمستشفيات  في
 من المهام إلى الممرضين، فيجب أن تهدف فلسطين إلى زيادة توافر الممرضين كنسبة مئوية من إجمالي العمالة في المستشفيات.
 

 

 

 

 

 

 
 الممرضين المهنيين بأنهم الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض على األقل. يعرف 16



 

  أهلونالم ونالممرض

 التمريض على دبلوم  ون الحاصل أهلون الم ون الممرض تعريف:
يعملون في المستشفيات كنسبة   أهلين٪ من الممرضين الم29.3 -٪ 0معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 

 مئوية من إجمالي العاملين في المستشفيات 
 

الم30الجدول   الممرضين  المستشفيات كنسبة    أهلين:  في  العاملين 
 مئوية من إجمالي العاملين في المستشفيات، حسب القطاع 

 %3.7 ألمانيا 
 %15.2 اليونان
 %2.1 إسرائيل
 %0 إيطاليا

 %0 تركيا 
 %12.9 فلسطين 

الضفة 
 الغربية

14% 

 %30.4 األونروا
 %15.2 وزارة الصحة 

 %16.5 القطاع الخاص 
غير  المنظمات 

 الحكومية
11.1% 

 %11.6 قطاع غزة 

 %11.8 وزارة الصحة 
الطبية  الخدمات 

 العسكرية 
7.3% 

غير  المنظمات 
 الحكومية

10.5% 

الم  البلدان كما هو موضح في الجدول أعاله، فإن بعض   الممرضين  فلسطين    أهلين ال تقوم بتوظيف  المستشفيات. وتقوم  في 
على مستوى المستشفيات، إال أنه وبسبب قرار الحكومة التوقف عن توظيفهم، فإن النسبة المئوية    أهلين بتوظيف الممرضين الم

الذين    أهلينقد تشهد إنخفاضًا. وفي حال انخفض عدد الممرضين الم  المستشفياتإلى إجمالي العمالة في    أهلينللممرضين الم
المستشفيات. ومع ذلك، إذا انخفض توظيف   في   قانونينضين الهذه فرصة لزيادة توظيف المزيد من الممر   يتم تعيينهم، فتعتبر

، فإن النسبة المئوية للممرضين على  قانونينتوظيف الممرضين ال من خاللن ولم يتم تعويض هذا اإلنخفاض أهليالممرضين الم
ضين. ومن الممكن أن  ر للممأساس العمالة الكلية في المستشفيات ستشهد إنخفاضًا أيضًا، مما قد يخلق مشكلة مع التوافر العام  



 

ال الممرضين  أكبر من  عدد  الم  قانونينيكون توظيف  الممرضين  المنخفضة    أهلينبداًل من  المئوية  النسب  في  عاماًل مساهمًا 
 في دول مثل ألمانيا. أهلينللممرضين الم

الخدمات الصحية اآلخرون  مقدمو –إجمالي العمالة في المستشفيات 

وأخصائيو السمع  ،وأخصائيو التغذية ،النفسيون   المعالجون و أطباء األسنان، والصيادلة، وأخصائيو العالج الطبيعي،  التعريف:
 وغيرهم. ،ومساعديهموفنيو المختبرات  ،وفنيو األشعة النطق،ومعالجو 

اآلخرين العاملين في ٪ من مقدمي الخدمات الصحية 54.3 -٪ 5.2معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 
 المستشفيات كنسبة مئوية من إجمالي العمالة في المستشفيات

 
 

في  31الجدول   العاملون  اآلخرون  الصحية  الخدمات  مقدمو   .
المستشفيات كنسبة مئوية من إجمالي العاملين في المستشفيات، 

 حسب القطاع 
 %22 ألمانيا 

 %8.5 اليونان
 %13 إسرائيل
 %12 إيطاليا

 %16 تركيا 
 %15.4 فلسطين 

الضفة 
 الغربية

14.5% 

 %12.5 األونروا
 %16.9 وزارة الصحة 

القطاع  
 الخاص 

12% 

المنظمات 
 غير الحكومية

12.7% 

 %17.2 قطاع غزة 

 %15.4 وزارة الصحة 
الخدمات 

الطبية 
 العسكرية 

26.3% 



 

المنظمات 
 غير الحكومية

19.1% 

جيدًا مقارنًة ببعض دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فيما يخص النسب المئوية لمقدمي الخدمات  تحقق فلسطين أداًء  
تعتبر هذه النسب منخفضة استنادًا إلى المعدل    ،الصحية اآلخرين إلى إجمالي العمالة في المستشفيات، ولكن في نفس الوقت

إذا كان العام. ومن المهم دراسة كل مهنة ضمن هذه المجموعة بشكل مستقل لتحديد ما إذا كان تنوع المهارات والخبرات مناسبًا، و 
 والسكان. افر المهن يلبي احتياجات المستشفياتتو 

 

اآلخرون  عاملون –إجمالي العمالة في المستشفيات 

 موظفو اإلدارة والدعم   التعريف:
٪ من الموظفين اآلخرين العاملين في المستشفيات كنسبة  43.1 -٪ 3معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 

 مئوية من إجمالي العاملين في المستشفيات 
اآلخرون  32الجدول   الموظفون  في .  العاملون 

في   العاملين  إجمالي  من  مئوية  كنسبة  المستشفيات 
 المستشفيات، حسب القطاع 

 %26 ألمانيا 
 %23 اليونان
 %34 إسرائيل
 %26 إيطاليا

 %43 تركيا 
 %28.5 فلسطين

الضفة 
 %27 الغربية

 %33 األونروا
وزارة  

 الصحة
20.1% 

القطاع  
 الخاص 

30.7% 

المنظمات 
غير 

 الحكومية

32.3% 



 

 %30 قطاع غزة 

وزارة  
 الصحة

26.3% 

الخدمات 
الطبية 

 العسكرية 

30.7% 

المنظمات 
غير 

 الحكومية

39.8% 

 
.  بشكل عام  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  لدولمشابه    داريين وموظفي الدعم في المستشفياتتوظيف الموظفين اإل  يعتبر

الوظائف تلبي احتياجات و   ذه المجموعة والتأكد من أن المهامأدوار ومسؤوليات المهن داخل ه   دراسة ومع ذلك، من الضروري  
المهنيون الصحيون  ف.  المستشفيات المتوقع أن يقوم  المثال، من  إذا كان  ة كثيرةإداري  بأعمال على سبيل  المهم تقييم ما  ، ومن 

، مما يضمن قدرة العاملين الصحيينعمون العا الموظفون اإلداريون يد على تقديم الخدمات للمرضى.    ملين الصحيين بشكل كاف 
  على المهام المطلوبة من الموظفين اإلداريين وموظفي الدعم، يوصى بالحفاظ على المستوى الحالي   واعتماداً بالمضي قدًما،  و 

 . لهذه المهن  توافرالو   المهام، بما في ذلك ىعلى حد ، فمن الضروري تقييم المهن للتوظيف في المستشفيات. ومع ذلك
 

 توافر العمالة بالمستشفيات 

يركز القسم التالي على توافر العاملين الصحيين في المستشفيات للسكان المحليين، باإلضافة إلى التركيز على الزيادة المحتملة 
، سيتم دراسة إجمالي العمالة والتوظيف في المستشفيات، هذا القسم  في  أِسرة المستشفيات وتأثيرها على العمالة والتوظيف.  عدد  في

)ال والممرضون  األطباء  ذلك  في  بما  الصحية،  المهن  توافر  عن  الصحيين  أهلون والم  قانونيون فضاًل  المهنيين  من  وغيرهم   ،)
سيتم توفير خيارات مستهدفة و هم من العاملين في المستشفيات )اإلداريون وموظفو الدعم(.  )المهنيين الصحيين المساعدين(، وغير 

 . 1بناء على مدى التوافر في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واألهداف الوطنية الموصى بها في القسم ج.

 

 

 



 

 

إجمالي التوظيف في المستشفيات 

المباشرة   التعريف: التوظيف في المستشفيات إلى عدد العاملين الصحيين العاملين في تقديم الخدمات الصحية  يشير إجمالي 
 واألدوار اإلدارية في المستشفيات.

 نسمة  1,000إجمالي العاملين في المستشفيات لكل  25.2 - 6.7معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 
لكل .  33الجدول   المستشفيات  في  التوظيف  إجمالي 
 نسمة  1,000

 9.14 اليونان
 10.9 إسرائيل
 10.3 إيطاليا

 21.6 النرويج
 9 تركيا 

 3.6 فلسطين 
 3.2 الضفة الغربية

 4.2 قطاع غزة 

االقتصادي والتنمية، تعتبر فلسطين نسمة بين دول منظمة التعاون    1,000استنادًا إلى معدل إجمالي العمالة في المستشفيات لكل  
أقل من الحد األدنى للمعدل. ويؤكد ذلك على الحاجة إلى زيادة إجمالي العمالة والتوظيف في المستشفيات في فلسطين، مع  

للمعدل  . ويعني وجود فلسطين بمكانة أقل من الحد األدنى  ىاألخذ بعين االعتبار الزيادة المطلوبة في توافر كل مهنة على حد 
أن احتياجات السكان من الرعاية المتواصلة والغير متقطعة في المستشفيات غير ملبية. ومن المهم أيضًا االستثمار في إجمالي  

المرضى إلى المستشفيات    تحويلالخدمات وتقليل االعتماد على    وطينالتوظيف في المستشفيات لتحقيق هدف فلسطين في ت
حيث ال توجد فروقات كبيرة في    –ه، ينطبق هذا على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة  خارج فلسطين. وكما هو موضح أعال

 التوافر بين المنطقتين. لذلك، يجب أن يكون التركيز على زيادة فرص التوظيف في جميع أنحاء فلسطين.
الشرقية القدس  مستشفيات  في  العاملين  الصحيين  العاملين  المستشفيات  في  التوظيف  إجمالي  هذه  يشمل  أن  إلى  وبالنظر   .

، وبسبب القيود المفروضة على الحركة الناتجة عن الوضع السياسي، فإن هذه المستشفيات تحويلالمستشفيات تعتبر مستشفيات  
 غير متاحة لجميع السكان. وهذا يعني أن التوافر العام للعمالة في المستشفيات المتاحة للسكان الفلسطينيين أقل في الواقع. 

 



 

لكل  34الجدول   الحالي  التوافر  المستشفيات:  في  والتوظيف  العمالة  إجمالي  واألهداف    1,000.  العاملين،  وعدد  نسمة، 
 المقترحة، والزيادة المطلوبة في التوظيف 

 التوافر الحالي  الهدف  المنطقة الخيارات
التوظيف  

 الحالي 
 هدف التوظيف

الزيادة  
 المطلوبة

1 
 10,604 20,172 9,568 4.4 7 الضفة الغربية

 4,912 13,225 8,313 4.6 7 قطاع غزة

2 
 19,249 28,817 9,568 4.4 10 الضفة الغربية

 10,580 18,893 8,313 4.6 10 قطاع غزة

3 
 25,012 34,580 9,568 4.4 12 الضفة الغربية

 14,358 22,671 8,313 4.6 12 قطاع غزة
يعتمد الخيار المقترح لزيادة إجمالي التوظيف في المستشفيات )المظلل أعاله( على الخيارات الموصى بها للمهن الصحية الفردية  

أدناه.   المرتبط بذلكأدناه. ويؤثر هذا الخيار على التوصية الخاصة بتحسين القدرة اإلستيعابية لعدد األِسرة وينعكس في القسم  
 . 1واإلمداد الحالي، يمكن لفلسطين تلبية الخيار رقم بناًء على العرض و 

 

األطباء العاملون في المستشفيات

 نسمة 1,000األطباء العاملين في المستشفيات لكل من  3.18 - 0.89معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 
األطباء العاملون في  - 35الجدول 

 نسمة 1,000المستشفيات لكل 
 2.4 ألمانيا 

 2.2 اليونان
 2 إسرائيل
 2.2 إيطاليا

 1.4 تركيا 
 0.6 فلسطين 

 0.5 الضفة الغربية
 0.9 قطاع غزة 

في   األطباء  لتوافر  األدنى  الحد  من  أقل  فلسطين  تعد  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  مجموعة  دول  معدل  إلى  استنادًا 
 توزيع المزيد من األطباء في المستشفيات. و المستشفيات بناًء على مدى التوافر للسكان، مما يعني أن فلسطين بحاجة إلى توظيف  



 

 
نسمة، وعدد العاملين، واألهداف المقترحة،   1,000في المستشفيات: التوافر الحالي لكل . األطباء العاملين  36الجدول 

 والزيادة المطلوبة في العمالة والتوظيف 

 التوافر الحالي  الهدف  المنطقة الخيارات
التوظيف  

 الحالي 
 هدف التوظيف

الزيادة  
 المطلوبة

1 
 1,434 2,882 1,448 0.5 1 الضفة الغربية

 172 1,889 1,717 0.9 1 قطاع غزة

2 
 2,875 4,323 1,448 0.5 1.5 الضفة الغربية

 1,117 2,834 1,717 0.9 1.5 قطاع غزة

3 
 4,315 5,763 1,448 0.5 2 الضفة الغربية

 2,062 3,779 1,717 0.9 2 قطاع غزة
 

العرض واإلمداد والحاجة إلى زيادة التوظيف لتحسين توظيف األطباء في المستشفيات بناًء على    2يوصى باتباع الخيار رقم  
خالل السنوات القليلة القادمة في    2للوصول إلى مستوى توافر مماثل لدول أخرى، مثل تركيا. ومن الممكن تحقيق الخيار رقم  

من الضروري  و ال يعتبر الهدف بحد ذاته.  لمستوى المستهدف  اخطة لهذا الهدف. ومع ذلك، فإن مجرد تحقيق    وتنفيذ  حال تطوير
 .للبالدمن أجل ضمان تلبية االحتياجات الصحية  خصصات الالزمة على مستوى المستشفياتالت دراسة

 والقابالت  قانونيونال ونالممرض

 نسمة 1,000ممرض وقابلة يعملون في المستشفيات لكل  9.1 - 0.9معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 
العاملون في 37الجدول   الممرضين والقابالت   .

 نسمة 1,000المستشفيات لكل 
 5.6 ألمانيا 

 2.2 اليونان
 3.2 إسرائيل
 4.3 إيطاليا

 2.2 تركيا 
 0.9 فلسطين 

 0.9 الضفة الغربية
 0.9 قطاع غزة 



 

 
تعتبر  والقابالت العاملين في المستشفيات في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ف  قانونينبناًء على توافر الممرضين ال

نسمة. ومع ذلك، ال تزال مكانة فلسطين في   1,000لكل ممرض وقابلة  1عند   المعدلفلسطين أعلى قلياًل من الحد األدنى من 
 وضع أسوأ من الدول ذات النظم الصحية األكثر تقدما. 

 
نسمة، وعدد  1,000والقابالت العاملين في المستشفيات: التوافر الحالي لكل  قانونيون ال ون الممرض. 38الجدول 

 العاملين، واألهداف المقترحة، والزيادة المطلوبة في العمالة والتوظيف 

 العمالة المستهدفة  العمالة الحالية  التوافر الحالي  الهدف  المنطقة الخيارات
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 2,966 5,763 2,797 0.9 2 الضفة الغربية

 1,960 3,779 1,819 0.9 2 قطاع غزة

2 
 6,848 9,645 2,797 0.9 3 الضفة الغربية

 3,849 5,668 1,819 0.9 3 قطاع غزة

3 
 8,730 11,527 2,797 0.9 4 الضفة الغربية

 5,738 7,557 1,819 0.9 4 قطاع غزة
يمكن حيث    نسبة إلى السكان، والقابالت    ر موصى به للتوافر الكلي للممرضين، تم توفير خياالتقرير. من هذا  1في القسم ج .

. فيما يتعلق بتوظيف الممرضين والقابالت في المستشفيات  في الجدول أعاله( لزيادة التوافر  المظلل)  2الخيار    اتباعلفلسطين  
أن    الجدير بالذكرمن  و .  1فر في القسم ج .االمطلوب لتلبية الخيار الموصى به لتحسين التو   المعدلستكون هذه الزيادة ضمن  

، فمن الضروري المستشفيات  في  أهلينمرضين م. إذا لم تقم فلسطين بتوظيف موالخبرات  المهارات  بتنوعزيادة العمالة مرتبط  
 . أهلينص الممرضين المنق  ةتغطي ستكون كافية لموضحة هنا  الو والقابالت    تأكد من أن الزيادة الموصى بها بتوظيف الممرضينال

أهلونالم ونالممرض

  1,000يعملون في المستشفيات لكل  أهلينمن الممرضين الم 3.3 - 0معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 
 نسمة 

في   ون العامل  أهلون الم  ون . الممرض39الجدول  
 نسمة 1,000المستشفيات لكل 

 0.6 ألمانيا 
 1.4 اليونان
 0.2 إسرائيل



 

 0 إيطاليا
 0 تركيا 

 0.5 فلسطين 
 0.5 الضفة الغربية

 0.5 قطاع غزة 

، ولكن من الواضح أن  أهلينالممرضين الم  التي توظففي فلسطين بالدول األخرى    أهلينيمكن مقارنة توظيف الممرضين الم
توظيف الممرضين   بإيقاف  ونظرًا لقرار الحكومة مؤخراً   في المستشفيات.  أهلين الدول ال تقوم بتوظيف الممرضين المالعديد من  

  للبت في ما إذا كان سيتم تعيين الممرضين األمر متروك للحكومة  ويبقى  .  توظيفهم  لتحسينتقديم أي توصيات    ، فلن يتمأهلينالم
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المختلفة، من    دولبالنظر إلى  و ارهم ومسؤولياتهم.  ، وما هي أدو من عدمه  مستقبالً   أهلينالم

ر القرار المتعلق بتوظيف  تم تغييوفي حال  بالضرورة أولوية.    في المستشفيات ال يعتبر   مأهلينال  الممرضينالواضح أن توظيف  
في المستشفيات، األمر الذي يضمن  العمالة إجمالي  و   والخبرات،  المهارات  تنوع، فينبغي أن ينعكس ذلك في  أهلينالم  الممرضين

 معقول. معدلضمن سيكون  أهلين بأن عدد الممرضين الم

 

مقدمو الخدمات الصحية اآلخرون 

الصحية اآلخرين العاملين في من مقدمي الخدمات  8.3 - 0.7والتنمية: االقتصادي  منظمة التعاون  معدل دول
 نسمة 1,000المستشفيات لكل 

. مقدمو الخدمات الصحية اآلخرون  40الجدول  
 نسمة  1,000العاملون في المستشفيات لكل  

 3.7 ألمانيا 
 0.8 اليونان
 1.4 إسرائيل
 1.2 إيطاليا

 1.5 تركيا 
 0.6 فلسطين 

 0.5 الضفة الغربية
 0.7 قطاع غزة 

 



 

اليشمل مقدمو   العلوم  المساعدةالخدمات الصحية اآلخرون أخصائيو  المختبرات، وعلماء    أخصائيو األشعة وفنيو  ، مثلطبية 
،  السمع   النطق، وأخصائيو  في مجال الصحة المجتمعية، ومعالجو  ون لعاملالعالج الطبيعي، وا  ، وأخصائيوون النفس والمعالج

 يعتبرمعدل التوافر في فلسطين  ، فإن  نظمة التعاون االقتصادي والتنميةملدول  فر  اتو المقارنة بمدى  وبال.  المساعدون   دلةاالصيو 
الحد األدنى  قريب الجهو .  للمعدل  من  المزيد من  اللد  و يجب تركيز  الصحية اآلخرين في المستشفياتتوظيف مقدمي    خدمات 

فر مقدمي الخدمات الصحية  احيث تو   أداء قطاع غزة أفضل من الضفة الغربية منويعتبر  جودة تقديم الخدمة للمرضى.    لتحسين
 اآلخرين في المستشفيات.

يوفر الجدول أدناه ثالثة خيارات لتحسين توافر مقدمي الخدمات الصحية اآلخرين في المستشفيات. وبالنظر إلى العرض واإلمداد  
في    1,205ي الضفة الغربية /  ف  863المتوقع لبعض المهن، بما في ذلك فنيو المختبرات واألشعة في السنوات األربع القادمة )

 بشكل عملي.   2في قطاع غزة على التوالي(، يمكن لفلسطين أن تصل إلى الخيار    233في الضفة الغربية /    821قطاع غزة، و  
 

نسمة، وعدد العاملين،   1,000. مقدمو الخدمات الصحية اآلخرون العاملون في المستشفيات: التوافر الحالي لكل  41الجدول  
 واألهداف المقترحة، والزيادة المطلوبة في العمالة

 العمالة الحالية  التوافر الحالي  الهدف  المنطقة الخيارات
العمالة  

 المستهدفة
الزيادة  

 المطلوبة

1 
 922 2,305 1,383 0.5 0.8 الضفة الغربية

 139 1,511 1,372 0.7 0.8 قطاع غزة

2 
 1,499 2,882 1,383 0.5 1 الضفة الغربية

 517 1,889 1,372 0.7 1 قطاع غزة

3 
 2,940 4,323 1,383 0.5 1.5 الضفة الغربية

 1,462 2834 1,372 0.7 1.5 قطاع غزة

لألِسرة    االستيعابية زيادة القدرة 

تم التأكيد على أهمية زيادة توافر أِسرة المستشفيات في فلسطين في العديد من المؤتمرات الوطنية. وتمت مناقشة تحقيق الرقم  
نسمة، ويبدو أنه الهدف الذي تطمح فلسطين إلى تحقيقه. ويتراوح المعدل العام ألِسرة    1,000سرير لكل    2.5المعياري البالغ  

. لذلك، تهدف فلسطين إلى  13.05إلى    2.11في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من  نسمة    1,000المستشفيات لكل  
نسمة،    1,000سرير لكل    1.4. ويتوفر حاليًا في فلسطين  للمعدلزيادة توافر أِسرة المستشفيات لتكون أعلى قلياًل من الحد األدنى  

 في قطاع غزة. 1.6في الضفة الغربية و  1.3
 



 

 
 

 نسمة  1,000سرير لكل  13 - 2.1ة التعاون االقتصادي والتنمية: معدل دول منظم
  1,000. أِسرة المستشفيات لكل 42الجدول 

 نسمة 
 8 ألمانيا 

 4.2 اليونان
 3 إسرائيل
 3.2 إيطاليا

 2.8 تركيا 
 1.4 فلسطين 

 1.3 الضفة الغربية
 1.6 قطاع غزة 

رة الجديدة، االعتبار عدة عوامل، بما في ذلك التوزيع الجغرافي لألسِ   المستشفيات بعينألِسرة    القدرة اإلستيعابيةيجب أن تأخذ زيادة  
في    المناطقيةالخدمات الصحية المقدمة في المستشفى، واالختالفات    وتنوعومعدل اإلشغال حسب المنطقة، وحجم المستشفى،  

رة بين جميع مقدمي الخدمات بناًء على نوع  األسِ   تقسيم الزيادة المطلوبة في عدد  أيضاً   يجبو الطلب على الخدمات الصحية.  
يجب أن تأخذ كما و غير الحكومية.    المنظمات  مستشفياتالمستشفيات الخاصة و الخدمات التي ستقدمها المستشفيات الحكومية و 

ا على معدالت اإلشغال إن إلقاء نظرة أكثر تعمقرة المطلوبة.  األنواع المختلفة من األسِ   الزيادة بعدد األِسرة في االعتبار أيضاً 
. يوضح الجدول أدناه الزيادة المطلوبة حسب نوع السرير من شأنه أن يسمح بتوزيع مناسب لألسرة إلضافتها إلى النظام الصحي

 نسمة.  1,000سرير لكل  2.5 البالغة  رة للوصول إلى النسبة المستهدفةفي عدد األسِ 
 

 نسمة مقابل الزيادة المستهدفة والمطلوبة 1,000. الطاقة االستيعابية لألِسرة لكل 43الجدول 
 

 الهدف 
القدرة الحالية  

 لألِسرة 
العدد الحالي  

 لألِسرة 
  عدد األِسرة
 المستهدف

الزيادة المطلوبة لعدد  
 األِسرة 

 3,287 7,204 3,917 1.3 2.5 الضفة الغربية

 1,576 4723 3,147 1.6 2.5 قطاع غزة 

 



 

السكان في    عدد  إلى  عدد األِسرةنسبة    فإنبين المستشفيات الحكومية،    ودراستها،لتوضيح أهمية النظر في معدالت اإلشغال  
  رة في قطاع فر األسِ اتو ويعد  واحدة من أعلى معدالت اإلشغال في المنطقة.   وتعد،  نسمة  1,000سرير لكل   0.6الضفة الغربية  

الغربية حيث ت التوافر ال يزال منخفضنسمة،    1,000لكل    اً سرير   1.1النسبة    غبلغزة أفضل من الضفة  لحجم    اً  نظر اً إال أن 
إلى السكان ومعدالت اإلشغال. ال تشمل البيانات الخاصة بالضفة الغربية  األِسرةعلى االختالفات بين نسبة  ذلك يدلو السكان. 

 تعتبربيانات معدل اإلشغال للقطاعات األخرى، وألن وزارة الصحة    لم تتوفروقطاع غزة سوى مستشفيات وزارة الصحة حيث  
 .البالدالمزود الرئيسي للخدمات الصحية في 

 
 كومية للسكان مقابل معدل اإلشغال. أِسرة المستشفيات الح13الرسم البياني 

  
 en-2017-https://doi.org/10.1787/health_glanceالمصدر: 

معدالت اإلشغال المرتفعة قد تعني أن القطاع الحكومي كمقدم للخدمات الصحية يعمل تحت ضغط عال. وقد يؤدي هذا إلى  إن  
في  بالعدوى  اإلنقطاع في الخدمات، وزيادة وقت االنتظار لتلقي الخدمات الصحية، كما من المحتمل زيادة معدالت اإلصابة  

القضايا   القدرة اإلستيعابية لألِسرة  المستشفيات. وللتخفيف من حدة هذه  للسكان، يجب زيادة كل من  الخدمات  توافر  ولتعزيز 
ستكون هناك حاجة لتقييم معدالت اإلشغال و وقدرات الطواقم الصحية في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 على تقديم الخدمة. تأثيرهاوفهم  مستقبالً  في القطاعات الصحية األخرى 
لم تكن معدالت اإلشغال لمختلف مقدمي الخدمات الصحية متاحة. وقد عكست البيانات المتاحة معدالت اإلشغال في المستشفيات  
الحكومية لتقديم فكرة عامة عن أهمية أخذ معدالت اإلشغال بعين االعتبار. ويمكن إجراء المزيد من التحقيقات والدراسات لقطاعات 

قطاع غزة

الضفة الغربية

تركيا

إيطاليا

إسرائيل

اليونان

ألمانيا

معدل اإلشغال نسمة1,000عدد األِسرة لكل 

https://doi.org/10.1787/health_glance-2017-en


 

الحقة.   مرحلة  في  لكل  يوضو أخرى  الحكومية  المستشفيات  أِسرة  توافر  أدناه  البياني  الرسم  بمعدالت   1,000ح  مقارنة  نسمة 
اإلشغال. من الواضح أن توافر األِسرة للسكان يعد منخفضًا للغاية على مستوى المستشفيات الحكومية. وفي الوقت نفسه، فإن  

 .هعال فلسطين لديها أعلى معدل إشغال في الدول المبينه في الرسم أ 

العمالة والتوظيف في المستشفيات لألِسرة  نسبة إجمالي 

 العمالة في المستشفيات إلى األِسرةنسبة إجمالي  7.9 - 0.6معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 
العاملين في المستشفيات  نسبة  . إجمالي  44الجدول  
 لألِسرة 
 2.2 اليونان
 3.6 إسرائيل
 3.3 إيطاليا

 3.2 تركيا 
 2.5 فلسطين 

الضفة 
 2.4 الغربية

 1.8 األونروا
وزارة  

 الصحة
2.7 

القطاع  
 الخاص 

1.6 

المنظمات 
غير 

 الحكومية

2.7 

 2.6 قطاع غزة 

وزارة  
 الصحة

3 

الخدمات 
الطبية 

 العسكرية 

1.9 

المنظمات 
غير 

 الحكومية

2.3 



 

األِسرة. لتوافر  بالنسبة    في المستشفيات  العمالة والتوظيففهم  القدرة اإلستيعابية لألِسرة، من المهم أيضًا  عند النظر في زيادة  
األدنى لدول منظمة التعاون    الحد أعلى من    تعتبر  في فلسطين  األِسرةإجمالي التوظيف في المستشفيات إلى  نسبة  ، فإن  بشكل عام

إذا كانت فلسطين تهدف إلى زيادة توافر    االقتصادي والتنمية، لكنها ال تزال أقل من الدول األخرى ذات األنظمة الصحية األقوى.
والتوظيف   األِسرة للسكان، فهناك حاجة لزيادة العمالة والتوظيف في المستشفيات. يوضح الجدول أدناه الزيادة المطلوبة في العمالة

إلى عدد    ياتفي المستشفيات لتلبية الزيادة المطلوبة في عدد أِسرة المستشفيات، مع الحفاظ على نسبة التوظيف في المستشف
 األِسرة ضمن المعدل الحالي. 

نسمة مع الحفاظ على معدل التوظيف في المستشفيات كما  1,000سرير لكل  2.5. زيادة عدد األِسرة إلى 45الجدول 
 هو

العمالة والتوظيف الحالي في   المنطقة
 المستشفيات 

الصحيين   العاملين  إجمالي 
 المطلوب

المطلوبة  الزيادة  إجمالي 
 للعاملين الصحيين 

 7,722 17,290 9,568 الضفة الغربية

 4,439 12,752 8,313 قطاع غزة 

عدد أِسرة  السكان إلى  نسبة    أخذ ، من المهم  عدد األِسرة  إلى  في المستشفيات   العمالة والتوظيفإجمالي  نسبة  عند التفكير في  
المراد  في تركيا قريبة من الهدف  السكان إلى عدد أِسرة  المستشفيات  نسبة    تعتبر  على سبيل المثال،ف.  بعين االعتبار  المستشفيات

 يشيرو تركيا أعلى من فلسطين.    في  عدد األِسرةإلى    والتوظيف  نسبة العمالة  تبقى  ، ولكن 2.5تحقيقه بالنسبة لفلسطين بمعدل  
، مع 1العمالة والتوظيف في المستشفيات، كما هو مفصل في القسم ج .في    وبشكل أكثرفلسطين    ضرورة إستثمارإلى    ذلك

إجمالي العمالة  نسبة  . يقدم الجدول أدناه ثالثة خيارات لتحسين  في المستشفيات  ةوالخبرات المناسب  المهارات  تنوعالحفاظ على  
ضمن    1الزيادة في العمالة الموضحة في الخيار    وتعتبرفي نفس الوقت.    القدرة اإلستيعابية لألِسرةمع زيادة    عدد األِسرةإلى  

     رير.. من هذا التق1لعمالة المطلوبة على النحو المقترح في القسم ج .ة لجمالياإل معدالتال
نسمة مع زيادة نسبة إجمالي العمالة والتوظيف في المستشفى إلى عدد  1,000سرير لكل  2.5. الزيادة إلى 46الجدول 

 األِسرة

 المنطقة الخيارات

نسبة إجمالي العمالة  
في   الحالية 
إلى  المستشفيات 

 األِسرة الحالية
 

 الهدف 

 جمالياإل
  الحالي

لعاملين ل
الصحيين في  

 المستشفيات 

الهدف  
المطلوب 
لتوظيف  
العاملين 
 الصحيين 

إلجمالية الزيادة 
المطلوبة 

لعمالة في ل
 المستشفيات

 12,044 21,612 9,568 3 2.4 الضفة الغربية 1



 

 5,856 14,169 8,313 3 2.6 قطاع غزة

2 
 13,485 23,053 9,568 3.2 2.4 الضفة الغربية

 6,801 15,114 8,313 3.2 2.6 قطاع غزة

3 
 15,646 25,214 9,568 3.5 2.4 الضفة الغربية

 8,218 16,531 8,313 3.5 2.6 قطاع غزة

رة المستشفيات  نسبة الممرضين إلى أسِ 

 األِسرة إلى  يننسبة الممرض 2.8 - 0.4والتنمية: االقتصادي  منظمة التعاون  معدل دول
. نسبة الممرضين إلى األِسرة حسب  47جدول 
 القطاع 
 0.8 ألمانيا 

 0.9 اليونان
 1.1 إسرائيل
 1.4  إيطاليا

 0.8 تركيا 
 0.9 فلسطين 

الضفة 
 0.9 الغربية

 0.6 األونروا
وزارة  

 الصحة
1.1 

القطاع  
 الخاص 

0.7 

المنظمات 
غير 

 الحكومية

1 

 0.8 قطاع غزة 

وزارة  
 الصحة

1 

الخدمات 
الطبية 

 العسكرية 

0.4 



 

المنظمات 
غير 

 الحكومية

0.5 

القطاعات أسوأ من غيرها.    فلسطين كافيةتعتبر نسبة الممرضين إلى األِسرة في المستشفيات   بشكل عام، إال أن أداء بعض 
، إال أنه لم يتم تقييم  كافيةويتماشى ذلك مع المؤشرات األخرى. وعلى الرغم من أن النسبة العامة للممرضين إلى األِسرة تعتبر  

، كما ويجب أيضًا دراسة معدالت إشغال األِسرة حسب القطاع. البيانات الوحيدة  المناوبةنسبة الممرضين إلى األِسرة على أساس  
 المتاحة عن معدالت إشغال األسرة كانت بالمستشفيات الحكومية.

 األِسرةتم زيادة نسبة   في حال في عدد الممرضين للحفاظ على نسبة الممرضين إلى األِسرة  المطلوبة يوضح الجدول أدناه الزيادة
 إلى السكان. 

 
 نسمة مع الحفاظ على نسبة الممرضين إلى األِسرة كما هي  1,000سرير لكل  2.5. الزيادة إلى 48الجدول 

إجمالي العمالة للممرضين   المنطقة
 الحالية 

إجمالي الممرضين  
 المطلوب

إجمالي الزيادة المطلوبة  
 للممرضين

 3,181 6,844 3,663 الضفة الغربية
 1,351 3,873 2,522 قطاع غزة

بالنظر إلى التنوع المطلوب في المهارات بين األطباء والممرضات في المستشفيات والنظر إلى الزيادة المطلوبة في عدد الممرضات 
 الزيادة التالية في عدد األطباء للحفاظ على نسبة الممرضين إلى األطباء كما هي.، ستكون هناك حاجة إلى 

 
هناك ثالثة خيارات موضحة أدناه لتحسين القدرة اإلستيعابية لألِسرة مع تحسين نسبة الممرضين إلى األِسرة في نفس الوقت. إذا  

  2. من هذا التقرير، يمكن إعتبار الخيار  1فلسطين الخيار الموصى به للتوافر الكلي للممرضين الموضح في القسم ج .اتبعت  
 هنا كهدف لتوظيف الممرضين في المستشفيات لتحسين نسبة الممرضين إلى األِسرة.

 

. الزيادة المطلوبة في عدد األطباء للحفاظ على نسبة الممرضين إلى األطباء كما هي بناًء على زيادة أعداد 49الجدول 
 الممرضين لتلبية نسبة الممرضين إلى األِسرة 

 إجمالي األطباء المطلوب لألطباءالعدد الحالي   المنطقة
إجمالي الزيادة المطلوبة  

 لألطباء 
 1,290 2,738 1,448 الضفة الغربية

 865 2,582 1,717 قطاع غزة



 

 
 الممرضين إلى األِسرة في نفس الوقت نسمة مع تحسين نسبة  1,000سرير لكل  2.5. الزيادة إلى 50الجدول 

 المنطقة الخيارات

نسبة إجمالي  
الممرضين 

الموظفين في  
المستشفيات إلى 

 عدد األِسرة

 الهدف 

اإلجمالي 
الحالي  

للممرضين 
العاملين في  
 المستشفيات 

الهدف المراد  
تحقيقه لعدد 

الممرضين 
العاملين في  
 المستشفيات 

الزيادة المطلوبة 
الممرضين  من 

العاملين في 
 المستشفيات

1 
 3,541 7,204 3,663 1 0.9 الضفة الغربية

 2,201 4,723 2,522 1 0.8 قطاع غزة

2 
 7,143 10,806 3,663 1.5 0.9 الضفة الغربية

 4,563 7,085 2,522 1.5 0.8 قطاع غزة

3 
 10,745 14,408 3,663 2 0.9 الضفة الغربية

 6,924 9,446 2,522 2 0.8 قطاع غزة
 

توافر األطباء العامون في مراكز الرعاية الصحية األولية. ج. 

توافر العاملين الصحيين  في مراكز الرعاية الصحية األولية، فمن الضروري تقييم    العائلة  بما أن فلسطين تتجه نحو نهج صحة
الموزعين على مرافق الرعاية الصحية األولية. وبالنظر إلى الدول المختلفة التي تستثمر في الرعاية الصحية األولية وتوافر أطباء 

نسمة كمعيار.   3,000قترحًا بأن تقوم فلسطين باعتماد طبيب عائلة واحد لكل  م  ، يقدم هذا التقريرالعائلةضمن فرق صحة    العائلة
ات في بيئة الرعاية الصحية األولية لفهم كيفية تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل. وال يركز هذا التقرير على  ويجب إجراء التقييم

ككل، بل يركز على توافر األطباء العامين على مستوى الرعاية الصحية األولية للسكان. وسيتم إجراء مراجعة    العائلة فريق صحة  
 فريق صحة األسرة والعمالة المطلوبة.تكوين بشأن  التوصياتلتقديم وذلك  صل بشكل منف العائلةللقوى العاملة المعنية بصحة 

 
يوضح الجدول أدناه التوافر الحالي لألطباء العامين في كل محافظة والزيادة المطلوبة المتوقعة في التوظيف والنشر في مراكز 

والمحافظات، بما في ذلك أريحا وسلفيت وطوباس تعمل الرعاية الصحية األولية للوصول إلى الهدف المقترح. بعض المناطق  
صحة    ونهج  بشكل جيد نسبيًا. ومن خالل زيادة توظيف األطباء العامين، من الضروري األخذ بعين االعتبار تدريبهم على مفهوم

 ، وذلك لكل من األطباء العامين الحاليين والمطلوب توظيفهم.العائلة
 



 

، سيكون من الصعب للغاية الوصول إلى األهداف المحتملة في المستقبل العائلةخصائي طب  بالمعدل الحالي لتأهيل وإعداد أ
، وفي الوقت الحالي، تدريب األطباء العائلة تحتاج فلسطين إلى االستمرار في تأهيل وإعداد متخصصين في طب  إذ  القريب.  

 . العائلةالعامين على نهج صحة 
 

 العامين والزيادة المطلوبة في العمالة والتوظيف، حسب المنطقة/المحافظة . توافر األطباء 51الجدول 

التوافر الحالي   المحافظة 
 لألطباء العامين

النسبة الحالية من 
األطباء العامين إلى 

 عدد السكان 

إجمالي المطلوب لتغطية 
طبيب عام واحد لكل  

 نسمة  3,000
 

الزيادة المطلوبة 
 بالعمالة والتوظيف 

 الغربيةالضفة 
 3 17 0.8/3000 14 أريحا

 69 97 0.3/3000 28 الخليل 
 23 53 3000/ 0.6 30 محافظة القدس 

 48 75 0.4/3000 27 بيت لحم
 62 108 0.4/3000 46 جنين

 58 113 0.5/3000 55 رام للا 
 3 26 0.9/3000 23 سلفيت 

 25 57 0.6/3000 32 شمال الخليل 
 34 64 0.5/3000 30 طولكرم
 18 38 0.5/3000 20 قلقيلية
 91 133 0.3/3000 42 نابلس 

 13 31 0.6/3000 18 يطا 
   1/3000 22 طوباس 

 34 60 0.4/3000 26 جنوب الخليل
 481المجموع = 

 قطاع غزة 
 64 81 0.2/3000 17 رفح 

 108 130 0.2/3000 22 شمال غزة
 103 130 0.2/3000 27 خان يونس

 190 226 0.2/3000 36 غزة



 

 74 95 0.2/3000 21 دير البلح 
 539المجموع = 

من الضفة الغربية. وعلى الرغم    بكثير  يعتبر توافر األطباء العامين في مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية في قطاع غزة أقل 
من أن غالبية خدمات الرعاية الصحية األولية تقدم من خالل األونروا حاليًا، إال أن وزارة الصحة تتجه نحو تطبيق نهج صحة  

االستثمار هناك حاجة إلى    يكون في جميع القطاعات، فس  العائلةنهج صحة  تطبيق  قررت فلسطين التوجه نحو    وفي حال.  العائلة
طبيب   1,020الرعاية الصحية األولية. هناك حاجة إلى ما مجموعه  مراكز  كبير في توظيف ونشر األطباء العامين في    بشكل

االعتبار أي   هذا الرقم بعين  ال يأخذو .  لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة  عام لتغطية النقص الحالي على المستوى الحكومي
 التقاعد. بسببالسنوات الخمس المقبلة   العمل خاللسوق  يتركتمل أن طبيب عام يح

الخالصة . ث

تحسين   بهدفتدعم توقعات توظيف القوى العاملة الصحية المدرجة في هذا التقرير الحق في الحصول على الخدمات الصحية، 
العاملين الصحيين، وحق المرضى في الحصول على خدمات صحية جيدة متى وأينما ا  إليها.  توافر  تستند األهداف و حتاجوا 

العاملين   حيث أن أرقام   ،الوطنية المبينة أعاله إلى أعداد العاملين الصحيين الممارسين بداًل من العاملين الصحيين المسجلين
لم تتضمن العديد من وبالتالي توقعات أكثر واقعية.    ،الممارسين تقدم معلومات أكثر دقة عن القوى العاملة الصحية  الصحيين

. لذلك، تم تسليط الضوء على دول  ةالمتوسط معلومات عن القوى العاملة الممارس  البحر األبيض  البيانات من دول إقليم شرق 
مية كأمثلة على أساس القرب الجغرافي لفلسطين، وجهود قطاع الصحة المماثلة )مثل  مختارة من منظمة التعاون االقتصادي والتن

 (، وأنظمة عالية األداء كمرجع.العائلةتنفيذ نهج صحة 
للمرضى خارج البالد، يجب زيادة القدرة على    تحويالتالخدمات الصحية في محاولة لتقليل ال  وطينبينما تتجه فلسطين نحو ت

. وبالمثل، فإن اإلجماع على زيادة عدد أِسرة المستشفيات إلى طاعات الصحية وفي جميع المهن الصحيةفي جميع الق التوظيف
وذلك لتلبية النسبة الجديدة.    لمستشفيات، ه ليِسرة والقدرة التوظيفألنسمة يتطلب زيادة في القدرة اإلستيعابية ل  1,000لكل    2.5

المحلي   الطبي  التخصصي  التدريب  فرص  لتوسيع  لفلسطين  واضحة  حاجة  الصحيين    وتحسينهناك  للعاملين  العمل  بيئة 
المتخصصين للحد من خطر خسارتهم لصالح أسواق العمل الدولية أو لصالح سوق العمل اإلسرائيلي. وفيما يتعلق بإمداد العاملين  

زيادة قدرة سوق العمل على استيعاب العدد  و مذكور في هذا التقرير من شأنه  مراعاة األهداف الفلسطينية كما هالصحيين، فإن  
يجب استخدام المعلومات المستمدة من هذا التقرير وغيره من التقارير ذات الصلة لدعم  و   كما  الكبير من الخريجين المحليين.

خطط واضحة للتنفيذ. كما سيساعد تحديد ووضع األهداف الوطنية  ب  مرتبطة  ،حيةتطوير استراتيجية وطنية للموارد البشرية الص
 على مراقبة التقدم على أساس سنوي.

 



فلسطين نحو الوصول  ودفع  بتوفير الخدمات الالزمة للسكان    وذلك النظام الصحي في فلسطين،    من شأنها تحسين  هذه الجهود
ان على الخدمات التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إليها، دون المخاطرة للتغطية الصحية الشاملة، وضمان حصول جميع السك

 بضائقة مالية.

التوصيات والخطوات الالحقة  .ج 

يعتبر هذا التقرير هو الثالث في سلسلة من التقارير ذات الصلة عن القوى العاملة الصحية الفلسطينية. باإلضافة إلى التوصيات 
تقرير   في  الصحية  الواردة  العاملة  الفلسطينية، والقوى  العاملة الصحية  القوى  الصحية: مسح  البشرية  للموارد  الوطني  المرصد 

التي أنتجها المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، يوصى أيضًا باإلجراءات التالية بناًء    فلسطينوديناميكيات سوق العمل في  
 على المعلومات المقدمة في هذا التقرير:

ألِسرة  • االستيعابية  القدرات  وتحسين  الصحية  البشرية  الموارد  لتوظيف  الوطنية  المعايير  على  واالتفاق  المناقشات  إجراء 
 أساس األهداف المقترحة في هذا التقرير.المستشفيات على 

تطوير استراتيجية وطنية للموارد البشرية الصحية واستخالص الخطط بهدف تعديل العرض والطلب للعاملين الصحيين، بما •
 في ذلك: 
o زيادة الطلب على العمالة والتوظيف 
o  وطين معدالت اإلشغال من أجل التقدم نحو تالعبء الحالي على أساس من زيادة عدد أِسرة المستشفيات للتخفيف

 التغطية الصحية الشاملة الوصول إلى الخدمات و 
 تحويالتتطوير وتنفيذ خطة لتقسيم الخدمات الصحية بين مقدمي الخدمات لتقليل اعتماد فلسطين على الدول الخارجية لل•

 والعبء المالي الناتج عنها.
 زيادة عمالة وتوافر العاملين الصحيين في المستشفيات مع ضمان التنوع المناسب للمهارات  •
 موسعةو ألخصائيين  من خالل إشراك الشتات، وفتح برامج ومواقع تدريب جديدة لألطباء ازيادة القدرة التدريبية المحلية •
 على تحقيق األهداف تقييم العرض واإلمداد الحالي والمتوقع للخريجين وكيف سيؤثر ذلك •
 والمهارات الالزمة  العائلةمسح تركيبة فريق صحة  •
 إعطاء األولوية لتوظيف العاملين الصحيين على المستوى الحكومي•
/  التوعية المجتمعية، بما في ذلك الرعاية الصحية األولية / أهلينمرضين الممتقييم الوصف الوظيفي والمهارات الالزمة لل•

وعدم اليقين بشأن ما إذا   أهلينوالرعاية الوقائية لألمراض غير المعدية. بالنظر إلى العرض واإلمداد الكبير للممرضين الم



كانوا سيبدؤون في توظيفهم في المستقبل أم ال، يجب اتخاذ قرار بشأن توظيفهم، وإذا تم توظيفهم، ما هي أدوارهم  
 ومسؤولياتهم.

 دراسة معدالت البطالة بين المهن الصحية  •
ضمان إدراج إجراءات المتابعة في تعزيز مؤهالت القوى العاملة الصحية من خالل دراسة الجوانب التدريبية لبرامج التعليم. •

 محددة. ال  الفجواتاستراتيجية الموارد البشرية الصحية لتحسين برامج التعليم ودورات التطوير المهني المستمر بناء على 
 .إعالم الجمهور عن تشبع السوق الصحية لبعض السكان واحتواء اإلنتاج الزائد للمساعدة في منع البطالة المرتفعة•
 تقييم عبء العمل في جميع المرافق الصحية لتحديد أنواع األِسرة والتخصصات الطبية الالزمة. •
 بشكل أكبر. العائلةاالستثمار في األطباء العامين وتدريبهم على نهج صحة •
 مراقبة اتجاهات التوظيف وتغيراته بشكل دوري من أجل التخطيط المناسب لالحتياجات والتوقعات المستقبلية. •
فاءات العاملين بدال من تلبية االحتياجات من خالل زيادة عدد العاملين في مجال الصحة ، يجب العمل على زيادة ك•

 الصحيين الحاليين وزيادة اإلنتاجية. 



المرصد الوطني للموارد
البشرية الصحية 

ايلول ٢٠٢٠

وزارة الصحة الفلسطينية

 احتياجات التوظيف للقوى العاملة الصحية الفلسطينية:
سيناريوهات االستعابية للتوظيف حسب عدد السكان

 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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