حتديات الرعاية الصحية يف املرحلة الراهنة
املقاصة ،ضعف موارد التأمني الصحي احلكومي)
(جائحة كورونا ،أزمة
ّ

يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباحــث األســتاذ بكــر اشــتية إلعــداده هــذا التقريــر ،وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان
إلشــرافهم ومراجعتهــم وحتريرهــم له.
جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)
يف حالــة االقتبــاس ،يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) .2020 .حتديــات
الرعايــة الصحيــة يف املرحلــة الراهنــة (جائحــة كورونــا ،أزمــة املقاصــة ،ضعــف مــوارد التأمــن الصحــي احلكومــي) .رام اهلل-
فلســطني.
إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذه الدراســة ،وال يتحمــل
أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعد نشــرها.

مصدر صورة الغالف
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تقدمي
كفــل القانــون األساســي الفلســطيني حــق الرعايــة الصحيــة لكافــة شــرائح اجملتمــع الفلســطينيّ ،
ونظــم ذلــك احلــق مــن خــال
املــادة ( )22التــي تنــص علــى:
1.ينظم القانون خدمات التأمني االجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
2.رعايــة أســر الشــهداء واألســرى ورعايــة اجلرحــى واملتضرريــن واملعاقــن واجــب ينظــم القانــون أحكامــه ،وتكفــل الســلطة
الوطنيــة لهــم خدمــات التعليــم والتأمــن الصحــي واالجتماعــي.
كمــا صــدرت العديــد مــن القوانــن الناظمــة للعمــل الصحــي يف فلســطني ،منهــا قانــون الصحــة العامــة ( ،)2004وقانــون العمــل
الــذي كفــل للعامــل احلــق باحلصــول علــى التأمينــات والرعايــة الصحيــة املطلوبــة يف بيئــة العمــل.
ويأتــي ذلــك كلــه انســجاماً مــع اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،الــذي نــص علــى أنــه «لــكل شــخص حــق يف مســتوى معيشــة يكفي
لضمــان الصحــة والرفــاه لــه وألســرته ،ويشــمل املــأكل وامللبــس واملســكن والرعايــة الطبيــة واخلدمــات االجتماعيــة الضروريــة».
كمــا ينــص العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى أشــمل مــادة تتعلــق باحلــق يف الصحــة يف
القانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان ،حيــث تقــر الــدول األطــراف «بحــق كل إنســان يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة اجلســمية
والعقليــة ميكــن بلوغــه».
وعلــى الرغــم مــن ظــروف االحتــال واحلصــار التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني ،ورغــم شــح وعــدم انتظــام املــوارد املاليــة
ســجلت تقدمــاً خــال الســنوات املاضيــة،
للســلطة الفلســطينية ،إال أن العديــد مــن مؤشــرات الرعايــة الصحيــة الفلســطينية ّ
فمتوســط العمــر املتوقــع للفــرد يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بلــغ  73.7عــام ،فيمــا املتوســط العاملــي  72.2عــام  .كمــا بلغــت
تغطيــة طعومــات األطفــال نســبة االكتمــال ( ،)%100إضافــة إلــى التراجــع امللمــوس خــال العقــود الثالثــة الســابقة يف معــدل
وفيــات األطفــال الرضــع واألطفــال دون  5ســنوات لــكل  1000مولــود حــي مــن ( 36و 45علــى التوالــي) إلــى ( 17.9و 20.9علــى
التوالــي) .
لكــن ،ورغــم كل تلــك املؤشــرات ،إال أن العديــد مــن الدراســات الســابقة للقطــاع الصحــي الفلســطيني أشــارت إلــى تدنــي جهوزيــة
النظــام الصحــي الفلســطيني مــن حيــث التجهيــزات الطبيــة وعــدد األسـ ّرة وشــمولية نظــام التأمينــات الصحيــة والكــوادر البشــرية
املؤهلــة لعــاج احلــاالت املعقــدة ،األمــر الــذي شــ ّكل اســتنزافاً خملصصــات وزارة الصحــة الفلســطينية لصالــح اإلنفــاق علــى
التحويــات الطبيــة ،خاصــة أن نســبة هامــة كانــت (حتــى عــام  )2019توجــه للمستشــفيات اإلســرائيلية.
يف اخلامــس مــن آذار  ،2020أُعلنــت حالــة الطــوارئ يف األراضــي الفلســطينية كخطــوة إســتراتيجية مــن أجــل مواجهــة تداعيــات
انتشــار جائحــة كورونــا ،حيــث مت تشــكيل هيــكل إلدارة األزمــة مؤلــف مــن  3مســتويات رئيســية متصلــة التخــاذ القــرارات علــى
املســتويني الوطنــي واحمللــي يف احملافظــات ،وهــي .1 :املســتوى السياســي ممثـ ً
ا بالرئيــس ورئيــس الــوزراء والقيــادة السياســية.2 .
جلنــة الطــوارئ الوطنيــة برئاســة رئيــس الــوزراء ،ومؤلفــة مــن عــدد مــن القيــادات السياســية وعــدد مــن الــوزراء ذوي االختصــاص.
 .3املســتوى التنفيــذي املؤلــف مــن عــدة أطــراف ،منهــا األجهــزة احلكوميــة املدنيــة واألمنيــة وجهــات االختصــاص القــادرة علــى
تنفيــذ خطــة احلكومــة ملواجهــة األزمــة ،مثــل وزارة الصحــة واالقتصــاد والزراعــة والعمــل والتنميــة االجتماعيــة واملواصــات
واالتصــاالت  .تــا ذلــك إعــان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية ،بتاريــخ  ،2020/4/9عــن موازنــة اخلطــة الفلســطينية ملواجهــة
وبــاء كورونــا بتكلفــة بلغــت  137مليــون دوالر ،تشــمل توفيــر األدويــة واملعــدات وجتهيــز القطــاع الصحــي ملواجهــة الوبــاء يف الضفــة،
مبــا فيهــا القــدس ،وقطــاع غــزة.
القانون األساسي الفلسطيني املعدل.2003 ،
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html

World Bank Open Data, 2019. https://data.worldbank.org/

وزارة الصحة الفلسطينية ،التقرير الصحي السنوي.2020 ،

World Bank Open Data, 2019. https://data.worldbank.org/

غامن ،أمجد .2020 .إدارة حالة الطوارئ الفلسطينية أثناء أزمة الوباء العاملي «كورونا كوفيدhttp://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401 .»19 -
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تتيــح حالــة الطــوارئ للحكومــة اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية لتحقيــق الهــدف املُعلــن حلالــة الطــوارئ ،مــن ضمنهــا القــدرة علــى
الشــراء دون االلتــزام بقانــون الشــراء العــام أو بأحــكام قانــون املوازنــة العامــة  ،األمــر الــذي يتطلــب االلتــزام بأعلــى درجــات
الشــفافية مــن أجــل احملافظــة علــى ثقــة املواطنــن مــن جهــة ،ومنــع حــاالت اســتغالل تلــك اإلجــراءات مــن قبــل الفاســدين مــن
جهــة أخــرى.
مــن هنــا ،تبــرز أهميــة هــذه الدراســة التــي ستسـلّط الضــوء علــى واقــع اإلنفــاق يف وزارة الصحــة يف ظــل جائحــة كورونــا ،ناهيــك
عــن استشــراف مــدى التــزام املســؤولني واألطــراف ذات العالقــة مبعاييــر الشــفافية يف إجــراءات اإلنفــاق ،واحترامهــم لقيــم
النزاهــة واملســاءلة.

أهداف ومنهجية الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى شــفافية إجــراءات اإلنفــاق احلكومــي بشــكل عــام ،ووزارة الصحــة بشــكل خــاص،
علــى االحتياجــات الصحيــة خــال الفتــرة املمتــدة بعــد إعــان حالــة الطــوارئ وحتــى اآلن ،وكذلــك مــدى جهوزيــة النظــام الصحــي
الفلســطيني خــال فتــرات األزمــات ،التــي كانــت جائحــة كورونــا مبثابــة جتســيد عملــي واختبــار حقيقــي ميكــن مــن خاللهــا
التعــرف علــى التحديــات املطلــوب معاجلتهــا ،ناهيــك عــن تزامــن ذلــك مــع وقــف حتويــات اجلانــب اإلســرائيلي أمــوال املقاصــة
للخزينــة العامــة الفلســطينية ،وضعــف مــوارد صنــدوق التأمــن الصحــي .وميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــال:
•تتبع مؤشرات اإلنفاق على الرعاية الصحية خالل السنوات السابقة.
•فحص اإلشكاليات التي ظهرت نتيجة األزمة.
•التعرف على موازنة وزارة الصحة ،وآلية اإلنفاق ،ومصادر الدعم ،وأولويات اإلنفاق خالل العام احلالي.
•فحــص مــدى التــزام وزارة الصحــة مبعاييــر الشــفافية ،مــن حيــث املوازنــة ومصــادر الدعــم وآليــات اإلنفــاق ،ومــن حيــث
الشــفافية يف اإلعــان عــن العطــاءات والنزاهــة يف إرســاء العطــاءات ،ومــن حيــث التعيينــات اجلديــدة.
ولتحقيــق أهــداف الدراســة ،اســتعان الباحــث مبجموعــة مــن البيانــات الثانويــة ،كاحلســابات الصحيــة الصــادرة عــن اجلهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وبيانــات موازنــة وزارة الصحــة مــن كل مــن وزارة املاليــة ووزارة الصحــة وبيانــات مقارنــة حــول
مؤشــرات الرعايــة الصحيــة خــال فتــرة جائحــة كورونــا ومــا قبلهــا مــن خــال مركــز املعلومــات الصحــي يف وزارة الصحــة .كمــا
متــت االســتعانة ببعــض البيانــات األوليــة التــي مت جمعهــا مــن خــال إجــراء العديــد مــن املقابــات مــع ممثلــي القطــاع الصحــي
الفلســطيني.

تنص الفقرة  13من املادة  9من القرار بقانون رقم  8لسنة  2020بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة  2020على« :إذا كانت النفقة ناجتة عن ظروف طارئة لم
تؤخد بعني االعتبار حني إعداد هذا القرار بقانون ،أو لها طبيعة خاصة ،يتم الصرف من مخصصات االحتياطات املالية بقرار مجلس الوزراء ،بنا ًء على تنسيب
وزير املالية ،بنا ًء على طلب الوزير اخملتص وتنسيب مدير عام املوازنة بعد دراسة الطلب ،وذلك بنقل املبلغ املعتمد ملوازنة املؤسسة العامة اخملتصة أو صرفها
مركز ّياً من وزارة املالية».
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1 .واقع اإلنفاق الصحي يف دولة فلسطني قبل جائحة كورونا
 1 - 1اإلنفاق اجلاري على الرعاية الصحية
بداي ـ ًة ،ال بــد مــن التفريــق بــن اإلنفــاق علــى الصحــة كمخصــص مــن مخصصــات مراكــز املســؤولية للموازنــة العامــة للدولــة
(مخصصــات وزارة الصحــة) ،واإلنفــاق الكلــي علــى الصحــة كجــزء مــن مكونــات القيــم املضافــة الكليــة للنــاجت احمللــي اإلجمالــي،
فمخصصــات وزارة الصحــة يف املوازنــة العامــة قــد تشــمل نفقــات موجهــة لبعــض املصاريــف غيــر الصحيــة ،إضافــة إلــى وجــود
بعــض النفقــات الصحيــة يف املوازنــة العامــة ملراكــز مســؤولية أخــرى غيــر وزارة الصحــة  .أضــف إلــى ذلــك أن نُظــم متويــل الرعايــة
الصحيــة (كجــزء مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي) ال تقتصــر علــى اإلنفــاق احلكومــي املباشــر ،بــل متتــد أيض ـاً إلــى نُظــم برامــج
التأمــن اإللزاميــة (احلكومــي) وغيــر اإللزاميــة (كموظفــي القطــاع اخلــاص) وبرامــج متويــل املؤسســات غيــر الهادفــة للربــح،
إضافــة إلــى متويــل القطــاع العائلــي (كزيــارة األطبــاء يف عياداتهــم) ،أي أن تتبــع مخصصــات وزارة الصحــة يف املوازنــة العامــة
يعبــر عــن جــزء مــن منظومــة وكالء متويــل الرعايــة الصحيــة ،فيمــا تشــكل املنظومــة بأكملهــا (احلكومــة املركزيــة وشــركات التأمــن
واألســر املعيشــية واملؤسســات غيــر الهادفــة للربــح) ،حصــة اإلنفــاق الكلــي علــى الرعايــة الصحيــة مــن إجمالــي النــاجت احمللــي
اإلجمالــي حســب مكونــات اإلنفــاق الرئيســي.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن مكونــات اإلنفــاق الكلــي يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي تشــمل اإلنفــاق احلكومــي وإنفــاق القطــاع العائلــي
واإلنفــاق االســتثماري (التكويــن الرأســمالي اإلجمالــي) وصــايف الصــادرات ،وبالتالــي ،ميكــن فصــل كل مــن اإلنفــاق اجلــاري علــى
الرعايــة الصحيــة للقطــاع العائلــي والقطــاع احلكومــي وتتبــع حصــة كل منهمــا مــن إجمالــي اإلنفــاق ،إضافــة إلــى فصــل اإلنفــاق
الرأســمالي (التكويــن الرأســمالي اإلجمالــي) علــى القطــاع الصحــي عــن اإلنفــاق اإلجمالــي الصحــي ،وتتبــع حصتــه مــن التكويــن
الرأســمالي اإلجمالــي كمكــون مــن مكونــات النــاجت احمللــي اإلجمالــي .كل تلــك املقارنــات ســتأخذ النــاجت احمللــي اإلجمالــي
اإلســمي (باألســعار اجلاريــة) كأســاس للمقارنــة وليــس النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي نظــراً إلــى أن كل مؤشــرات اإلنفــاق
علــى الرعايــة الصحيــة ُتســب باألســعار اجلاريــة.

من األمثلة على ذلك وجود مخصصات من املوازنة العامة لوزارة الصحة تذهب إلى بعض املؤسسات التعليمية (ككلية ابن سينا) ،وال تدخل مباشرة يف نظام
الرعاية الصحية ،ومخصصات أخرى لبعض الوزارات (كوزارة التربية والتعليم) على الصحة املدرسية التي يجب أن حتتسب كجزء من مكونات اإلنفاق على الرعاية
الصحية.
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 1 - 1 - 1اإلنفاق اجلاري على الصحة لألسر املعيشية (خارج منظومة التأمني الصحي)
تشــير بيانــات احلســابات الصحيــة الفلســطينية إلــى اســتقرار احلصــة النســبية لإلنفــاق اجلــاري العائلــي علــى الصحــة خــال
الفتــرة ( )2018 - 2004مــن مجمــوع إنفــاق املنظومــة الصحيــة (وكالء التمويــل) عنــد مســتوى يقتــرب يف متوســطه مــن %40
(انظــر الشــكل  ،)1-1فيمــا بلغــت تلــك النســبة عامل ّيـاً قرابــة  ، %35األمــر الــذي يشــكل عبئـاً إضاف ّيـاً علــى القطــاع العائلــي واألســر
ذات الدخــل املتوســط واملتدنــي.
ﺷ ﻛل  : 1 - 1اﻹ ﻧ ﻔﺎ ق اﻟﺟﺎر ي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺻﺣ ﺔ ﻟﻸ ﺳر اﻟ ﻣ ﻌ ﯾ ﺷﯾ ﺔ
ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ إﻟ ﻰ إﺟ ﻣﺎﻟﻲ اﻹ ﻧ ﻔﺎ ق اﻟﺟﺎر ي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺻﺣ ﺔ
41.7% 39.5%

44.4% 44.8% 42.7%

50.0%

44.6% 43.8% 42.7%
36.0%

39.2%

37.3% 35.8%

41.3%

37.0%

36.2%

45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0.0%

فيمــا اســتقرت حصــة تلــك النفقــات مــن إجمالــي اإلنفــاق االســتهالكي العائلــي عنــد هامــش  %4إلــى  %5كمــا هــو مبــن يف
الشــكل (. )2-1
ﺷ ﻛل  : 2 - 1اﻹ ﻧ ﻔﺎ ق اﻟﺟﺎر ي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺻﺣ ﺔ ﻟﻸ ﺳر اﻟ ﻣ ﻌ ﯾ ﺷﯾ ﺔ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ إﻟ ﻰ إﺟ ﻣﺎﻟﻲ
اﻻ ﻧ ﻔﺎ ق اﻻ ﺳ ﺗﮭﻼ ﻛﻲ اﻟ ﻌﺎ ﺋﻠﻲ
7.0%
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وزارة الصحة الفلسطينية ،اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،احلسابات الصحية الفلسطينية ( 2018-2000سلسلة منقحة).
منظمة الصحة العاملية،
حسبت النسب من قبل الباحث باالستعانة بسلسلة احلسابات القومية الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء ،وسلسلة احلسابات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

https://www.who.int/ar/news-room/detail/202019--02-countries-are-spending-more-on-health-but-people-are-still-paying-too-much-out-of-their-own-pockets
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2-1-1

اإلنفاق احلكومي على الرعاية الصحية

يشــكل املتوســط العاملــي لإلنفــاق احلكومــي علــى الصحــة  %51مــن إجمالــي اإلنفــاق العاملــي علــى الرعايــة الصحيــة  ،فيمــا
اســتقرت تلــك النســبة يف األراضــي الفلســطينية وفقـاً للحســابات الصحيــة الفلســطينية عنــد متوســط  %42.5خــال الســنوات
( )2018 - 2004كمــا هــو مبــن يف اجلــدول (. )1-1
جدول ( :)1-1اإلنفاق احلكومي اجلاري على الصحة (باملليون دوالر)
السنة

اإلنفاق اجلاري على الصحة
(حكومي  +عائلي  +أهلي  +دولي)

نظم وبرامج احلكومة املركزية

نظم وبرامج التأمني

مجموع (نسبة اإلنفاق

الصحي احلكومي اإللزامي احلكومي إلى اإلنفاق الكلي)

2004

523.8

%34.70

%5.8

%40.50

2005

563.6

%41.20

%5.3

%46.50

2006

561.7

%34.50

%5.4

%39.90

2007

557.6

%41.40

%4.9

%46.30

2008

769.5

%41.80

%3.7

%45.50

2009

870.4

%41

%3.4

%44.40

2010

881.5

%45.50

%2.2

%47.70

2011

1269.2

%35.60

%2.4

%38.00

2012

1257.6

%35.70

%2.1

%37.80

2013

1412.2

%38.70

%2.0

%40.70

2014

1387.8

%39.40

%3.1

%42.50

2015

1297.3

%38.30

%3.3

%41.60

2016

1387.1

%37.20

%2.8

%40.00

2017

1471.3

%38.70

%4.0

%42.70

%40.60

%4.2

%44.80

2018

1571.7

منظمة الصحة العاملية ،مصدر سابق.
وزارة الصحة الفلسطينية ،اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،احلسابات الصحية الفلسطينية ( 2018-2000سلسلة منقحة).
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مــن الالفــت لالنتبــاه مــن خــال اجلــدول الســابق ضعــف منظومــة التأمــن الصحــي احلكومــي اإللزامــي يف متويــل برامــج الرعايــة
الصحيــة ،ففــي العــام  ،2018بلغــت مســاهمة احلكومــة يف إجمالــي النفقــات اجلاريــة الصحيــة  704ماليــن دوالر 638 ،مليــون
دوالر منهــا كانــت مــن خــال املوازنــة العامــة ،و 66مليــون دوالر منهــا كانــت مــن خــال برامــج التأمــن الصحــي اإللزامــي ،أي
أن برامــج التأمــن الصحــي لــم تشــكل ســوى  %9.4مــن مجمــوع املســاهمة احلكوميــة يف برامــج الرعايــة الصحيــة ،األمــر الــذي
يخلــق مزيــداً مــن الضغــوط املاليــة علــى املوازنــة العامــة ،خاصــة يف حــاالت الطــوارئ الصحيــة واملاليــة ،كتلــك التــي فرضتهــا
ظــروف جائحــة كورونــا ،وانقطــاع أمــوال املقاصــة.
النســب الــواردة أعــاه أكــدت علــى توصيــات ائتــاف أمــان يف الســنوات األخيــرة بضــرورة رفــع كفــاءة برامــج التأمــن الصحــي
(مبــا فيهــا احلكومــي) ،وضــرورة إعــادة النظــر فيهــا ،وصــوالً إلــى نظــام تأمــن صحــي إلزامــي شــامل .وكذلــك ســبل احلــد مــن
الهــدر والتســرب املاليــن يف بنــد التحويــات الصحيــة ،خاصــة تلــك املوجهــة للخــارج ،وباألخــص لدولــة االحتــال.
والشــكل ( )3-1يوضــح حجــم العــبء الــذي تتحملــه احلكومــة الفلســطينية مــن خــال احتســاب اإلنفــاق اجلاري للحكومــة املركزية
علــى الرعايــة الصحيــة (خــارج منظومــة التأمينــات الصحيــة اإللزاميــة) نســبة إلــى إجمالــي اإلنفــاق االســتهالكي احلكومــي علــى
كافــة مراكــز املســؤولية ،التــي تراوحــت بــن  %14إلــى  %17.8خــال الفتــرة (.)2018 - 2004
ﺷ ﻛل  : 3 - 1اﻹ ﻧ ﻔﺎ ق اﻟﺣ ﻛو ﻣﻲ اﻟﺟﺎر ي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺻﺣ ﺔ ﻛ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ ﻣن اﻹ ﻧ ﻔﺎ ق
اﻻ ﺳ ﺗﮭﻼ ﻛﻲ اﻟﺣ ﻛو ﻣﻲ
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املثيــر للقلــق يف هــذه األرقــام هــو التخــوف مــن عــدم قــدرة احلكومــة املركزيــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه الرعايــة الصحيــة
يف ظــل أزمــة املقاصــة الراهنــة  ،ويف ظــل ضعــف منظومــة التأمينــات الصحيــة (غيــاب نظــام التأمــن الصحــي الشــامل الــذي
يضمــن اســتمرارية التمويــل وتطويــر اخلدمــات الصحيــة) ،األمــر الــذي ســنحاول التوســع يف حتليلــه مــن خــال حتليــل درجــة تأثــر
خدمــات الرعايــة الصحيــة اخملتلفــة وإمــدادات األدويــة واملعــدات الطبيــة باجلائحتــن الصحيــة واملاليــة ،ومــدى قــدرة احلكومــة
علــى حشــد الدعــم واملســاعدات املاليــة األجنبيــة للقطــاع الصحــي ،ومــدى تأثــر مخصصــات وزارة الصحــة يف املوازنــة العامــة
خــال أشــهر اجلائحــة مقارنــة مــع مخصصــات األشــهر املقابلــة لهــا خــال الســنوات املاضيــة ،وربــط هــذا الواقــع بضــرورة
التحلــي بأعلــى درجــات الشــفافية يف اإلنفــاق ،وأهميــة إلــزام جميــع املســؤولني بقيــم النزاهــة وعــدم اســتغالل املوقــع ،حيــث تصبــح
الواســطة واحملســوبية ضاغطــة علــى مراكــز اتخــاذ القــرار ،وأهميــة إعــادة النظــر بنظــام التأمــن الصحــي.

حسبت النسب من قبل الباحث باالستعانة بسلسلة احلسابات القومية الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء ،وسلسلة احلسابات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.
انتهت ازمة املقاصة يف نهاية شهر تشرين ثاني /نوفمبر  ،2020وتسلمت احلكومة أموال املقاصة يف بداية شهر كانون أول /ديسبمبر من نفس العام.
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 2 - 1اإلنفاق الرأسمالي على الرعاية الصحية (التكوين الرأسمالي اإلجمالي)
يع ّبــر مؤشــر التكويــن الرأســمالي اإلجمالــي للقطــاع الصحــي عــن حجــم األصــول واملوجــودات التــي حصــل عليهــا مقدمــو
اخلدمــات الصحيــة (املستشــفيات والعيــادات ومرافــق الرعايــة الصحيــة) خــال عــام ،مطروح ـاً منهــا مــا مت التخلــص منــه مــن
أصــول وموجــودات مماثلــة.
والشــكل ( )4-1يوضــح تطــور التكويــن الرأســمالي اإلجمالــي للقطــاع الصحــي نســبة إلــى مجمــوع بنــود اإلنفــاق الكلــي علــى
التكويــن الرأســمالي اإلجمالــي يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي الفلســطيني.

ﺷ ﻛل  : 4 - 1اﻟ ﺗ ﻛو ﯾن اﻟر أ ﺳ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠ ﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ إﻟ ﻰ إﺟ ﻣﺎﻟﻲ
اﻟ ﺗ ﻛو ﯾن اﻟر أ ﺳ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟ ﻧﺎ ﺗ ﺞ اﻟ ﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟ ﻣﺎﻟﻲ
2.1%

1.9%
1.2%

0.5%

0.6%

0.5%

2017

2016

0.8%

0.5%

0.9%

0.7%

2.5%

1.3%

2.0%

1.5%

1.2%

1.1%

1.1%

1.5%
1.0%
0.5%

2018

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0.0%

يتبــن مــن الشــكل أعــاه تراجــع حصــة القطــاع الصحــي مــن إجمالــي التكويــن الرأســمالي اإلجمالــي يف فلســطني ،األمــر الــذي
يعكــس عــدم مواءمــة اإلنفــاق الرأســمالي علــى القطــاع الصحــي لالحتياجــات الســنوية املتزايــدة علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة
التــي تفرضهــا ظــروف الزيــادة الســنوية الطبيعيــة لعــدد الســكان .وميكــن االسترشــاد بعــدد املستشــفيات وعــدد ِ
األس ـ ّرة فيهــا
للداللــة علــى مــدى كفايــة النفقــات الرأســمالية الحتياجــات ومتطلبــات الرعايــة الصحيــة.
واألس ّرة وجتهيزات العناية املكثّفة
 1-2-1عدد املستشفيات
ِ
يشــير هــذا القيــاس ضمنـاً إلــى أن الســرير هــو اجلــزء الرئيســي ألســهم رأس املــال يف املستشــفىُ ،مركــزاً أداء األصــول األخــرى
حولــه .إال أن اســتخدام «أعــداد األســ ّرة» املســتمر يخفــق يف دراســة مبــادالت االســتثمار يف األنــواع اخملتلفــة مــن رأس املــال
الصحــي وتكامالتــه .وهكــذا ،وبينمــا يتصــف عــدد األس ـ ّرة بأنــه أســلوب مريــح ،جنــد أن هنــاك اعتراف ـاً متزايــداً ُ
بامل ـ ّددات
اجلوهريــة لهــذا القيــاس  ،لكنــه يبقــى رغــم ذلــك املؤشــر األكثــر اســتخداماً ألغــراض املقارنــة عامل ّي ـاً.

منظمة الصحة العاملية ،تخطيط قدرات املستشفيات.

https://www.who.int/bulletin/volumes/88073361-09/8//ar/
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جدول ( :)2-1مؤشرات مختارة ()2020
عدد املستشفيات
عدد ِ
األس ّرة
عدد األس ّرة لكل ( )1000نسمة
عــدد األســ ّرة يف غــرف العنايــة
املكثفــة (العامــة والوســطى)

الضفة الغربية

قطاع غزة

فلسطني

3,990
1.3

3,049
1.49

7,039
1.38

110

102

212

52

34

87

ومبقارنــة مؤشــر عــدد األسـ ّرة لــكل  1000نســمة مــع مجموعــة مختــارة مــن دول العالــم ،جنــد أن الرقــم يف الــدول املتقدمــة يصــل
إلــى  5.9ســرير ،ويف الــدول متوســطة الدخــل  2.3ســرير  ،فيمــا يقتصــر الرقــم يف فلســطني علــى  1.38ســرير .وميكــن قــراءة هــذا
الرقــم وتفســيره مبحدوديــة قــدرة واســتعداد النظــام الصحــي الفلســطيني يف الضفــة وقطــاع غــزة ملواجهــة اجلوائــح الصحيــة،
والكــوارث الناجمــة عــن ظــروف طبيعيــة أو حــوادث أو حــروب.
كمــا أن أعــداد األس ـ ّرة يف غــرف العنايــة املكثفــة تُظهــر تواضع ـاً يف اإلمكانيــات يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة (انظــر
جــدول  ،)2-1مــا يســترعي منــا التنبــه إلــى أهميــة زيــادة اإلنفــاق الرأســمالي علــى القطــاع الصحــي مبــا يضمــن قــدرة أكبــر علــى
اســتيعاب احلــاالت احلرجــة ،خاصــة يف قطــاع غــزة الــذي يعانــي نقصـاً حــا ّداً يف عــدد أســرة العنايــة املكثفــة العامــة والوســطى
مقارنــة بحجــم األخطــار الصحيــة التــي مــرت ومتــر فيهــا نتيجــة احلــروب املتكــررة عليهــا مــن جهــة ،ونتيجــة تعاظــم خطــر انتشــار
وبــاء كوفيــد 19 -فيهــا.
 3-1الكوادر الطبية
وضعــت منظمــة الصحــة العامليــة بعــض املعاييــر اخلاصــة بدرجــة كفايــة الكــوادر الطبيــة يف أي بلــد ،حيــث أوصــت املنظمــة
بضــرورة وجــود مــا ال يقــل عــن طبيــب واحــد لــكل ألــف نســمة كحــد أدنــى مقبــول ،و 3ممرضــات /ممرضــن لــكل ألــف نســمة.

وزارة الصحة ،مركز املعلومات الصحية ،فلسطني.
حميدان ،مح مد .2019 .مشوار القطاع الصحي ما زال طوي ً
ال ،مجلة قلب األردن.
يتسن احلصول على أعداد األسرة فيهما.
يف العام  ،2020مت افتتاح مستشفى دورا احلكومي ،واملستشفى العسكري لعالج كورونا يف نابلس ،ولم
ّ
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يُظهــر اجلــدول ( )3-1توفــر األطبــاء يف فلســطني ضمــن احلــد األدنــى املطلــوب عامل ّي ـاً ،مــع تفــوق لقطــاع غــزة علــى الضفــة
الغربيــة (علم ـاً أن الرقــم يصــل إلــى  3.9يف منطقــة اليــورو ،و 3.9يف دولــة االحتــال ،و 2.8يف مصــر ،و 2.6يف األردن) ،فيمــا
جنــد نقصـاً واضحـاً يف كــوادر خدمــات التمريــض والقبالــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مبتوســط ال يصــل إلــى كادريــن
لــكل ألــف نســمة (يصــل الرقــم إلــى  4.9يف دولــة االحتــال ،و 3.5يف مصــر ،و 4يف األردن).
جدول ( :)3-1التوزيع اجلغرايف للكوادر الطبية يف فلسطني ()2016
الكوادر الطبية

أطباء
لكل  1000نسمة
كادر التمريض والقبالة
لكل  1000نسمة

الضفة الغربية

قطاع غزة

فلسطني

2,807
0.98
5,441
1.86

2,490
1.3
3,869
2.06

5,297
1.1
9,310
1.93

املصدر :املعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة

مــن الالفــت لالنتبــاه هنــا أنــه يف الوقــت الــذي كانــت فيــه أجهــزة الســلطة الفلســطينية تتوســع وتتضخــم يف كوادرهــا البشــرية ،لــم
ينــل القطــاع الصحــي حظــه مــن ذلــك التوســع ،رغــم أن االســتثمار البشــري يف هــذا القطــاع كان ســيحقق للســلطة الفلســطينية
علــى املــدى الطويــل مؤشــرات تنمويــة بشــرية أفضــل ،ووفــورات ماليــة كبيــرة كانــت ســتنتج عــن ازديــاد قــدرة القطــاع الصحــي
الفلســطيني علــى توطــن اخلدمــات الصحيــة التــي تســتنزف موازنــة الســلطة الفلســطينية بالتحويــات الطبيــة اخلارجيــة.

 .2تأثير الوضع املالي للحكومة على كفاءة وزارة الصحة يف اإلنفاق ويف مواجهة كوفيد 19 -
تزامــن انتشــار وبــاء كوفيــد 19 -مــع أزمــة ماليــة خانقــة كانــت امتــدت مــن خــال تراجــع حجــم الدعــم اخلارجــي ملوازنــة الســلطة
الفلســطينية يف الســنوات اخلمــس املاضيــة ،ومــن ثــم اقتطــاع أجــزاء مــن مســتحقات املقاصــة خــال العــام  ،2019وصــوالً إلــى
احتجــاز كامــل تلــك املســتحقات اعتبــاراً مــن شــهر مايــو .2020
وباإلضافــة إلــى األعبــاء املاليــة الصحيــة اإلضافيــة التــي صاحبــت وبــاء كورونــا ،جــاءت أزمــة املقاصــة لتحــد مــن قــدرة الســلطة
الفلســطينية علــى اللجــوء ألدوات السياســات املاليــة ملواجهــة تلــك األعبــاء ،األمــر الــذي أدى إلــى قصــور يف كفــاءة وزارة الصحــة
الفلســطينية يف تأديــة املهــام امللقــاة علــى عاتقهــا ،مــن حيــث كافــة أنــواع الرعايــة الصحيــة ،مبــا فيهــا توفيــر أنــواع الرعايــة األوليــة
والثانويــة والثالثيــة ،إضافــة إلــى قدرتهــا علــى توفيــر األدويــة وباقــي املســتهلكات الطبيــة ،األمــر الــذي ســنقوم ببحثــه وحتليلــه يف
هــذا اجلــزء مــن البحــث.
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 1-2أثر وباء كورونا على قدرة املواطنني على النفاذ خلدمات الرعاية الصحية احلكومية
يف هــذا الســياق ،ســيتم تنــاول قــدرة املواطنــن (يف الضفــة الغربيــة) خــال األشــهر األولــى مــن عمــر اجلائحــة علــى النفــاذ إلــى
خدمــات الرعايــة الصحيــة احلكوميــة مقارنــة باألشــهر املناظــرة للعــام  ،2019وتشــمل اخلدمــات الصحيــة التاليــة:
•الرعايــة الصحيــة األوليــة (وتشــمل زيــارات عيــادات الطــب العــام والعيــادات املتخصصــة وتنظيــم األســرة والصحــة اإلجنابيــة
قبــل الــوالدة وبعدهــا).
•الرعايــة الصحيــة الثانويــة والثالثيــة (وتشــمل معــدل إشــغال ِ
األســ ّرة يف املستشــفيات واإلدخــال والعمليــات اجلراحيــة
والعيــادات اخلارجيــة والطــوارئ).
 1 - 1 - 2الرعاية الصحية األولية
تتنــاول الصحــة بجوانبهــا البدنيــة والنفســية واالجتماعيــة ،وجوهرهــا هــو توفيــر الرعايــة ككل واالحتياجــات الصحيــة للمواطــن
طــوال فتــرة حياتــه ،وال تقتصــر علــى مجموعــة مــن األمــراض احملــددة .وتضمــن الرعايــة الصحيــة األوليــة حصــول األشــخاص
علــى رعايــة صحيــة شــاملة ،تتــراوح بــن اإلرشــاد والوقايــة والعــاج.
وتوضــح اجلــداول التاليــة مــدى قــدرة املواطــن (يف الضفــة الغربيــة) علــى النفــاذ ملراكــز وعيــادات الصحــة األوليــة احلكوميــة
خــال األشــهر األولــى مــن عمــر اجلائحــة (مــارس ،أبريــل ،مايــو) ،مقارنــة مــع الفتــرة املناظــرة لهــا مــن العــام  2019وفقـاً لبيانــات
مركــز املعلومــات الصحيــة التابــع لــوزارة الصحــة الفلســطينية.

ﺷﻛ ل )  : ( 2 -2زﯾ ﺎرة أطﺑ ﺎ ء اﻻﺧﺗ ﺻ ﺎص
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تشــير كافــة املؤشــرات يف األشــكال البيانيــة أعــاه إلــى تراجــع حــاد يف قــدرة املواطــن علــى النفــاذ خلدمــات الرعايــة الصحيــة
األوليــة .ويعــزى ذلــك إلــى أســباب عــدة منهــا:
1.حالــة اإلربــاك التــي أصابــت اجلهــاز الصحــي وحالــت دون القــدرة علــى التواصــل الف ّعــال مــع املواطنــن ،فمنــذ بدايــة شــهر
أبريــل حتــى نهايــة شــهر يونيــو ،تعــذر وصــول العديــد مــن املواطنــن إلــى اخلدمــات الصحيــة اخملتلفــة بســبب إغــاق العديــد
مــن العيــادات واملراكــز الصحيــة ،ولــم تكــن هنــاك ســهولة يف الوصــول إلــى املعلومــة حــول العيــادات املغلقــة واملناوبــة ،األمــر
الــذي لــم تتمكــن وزارة الصحــة مــن إدارتــه بكفــاءة ،نظــراً حلداثــة التجربــة علــى النظــام الصحــي الفلســطيني.
2.حالة اإلغالق الشامل ومن ثم اجلزئي التي حالت دون قدرة املواطنني على التنقل بحرية.
3.حالــة الذعــر التــي أصابــت املواطنــن خــال األشــهر األولــى مــن عمــر اجلائحــة ،األمــر الــذي جنــم عنــه إحجــام شــريحة
واســعة مــن املواطنــن عــن التقــدم لطلــب خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة.
4.تراجــع انتشــار األمــراض املوســمية ومــا يصاحبهــا مــن أعــراض بســبب ظــروف التباعــد االجتماعــي التــي حـ ّدت مــن انتشــار
كافــة األمــراض املعديــة األخــرى.
كمــا تشــير البيانــات الــواردة يف اجلــداول أعــاه إلــى حاجــة أنظمــة الرعايــة الصحية األولية إلى خطة طوارئ شــاملة (مســتدامة)،
تعــزز مــن قدرتهــا علــى مواجهــة الظــروف الطارئــة التــي قــد تنتــج عن أوبئة صحيــة أو كوارث طبيعيــة أو حروب.
 2-1-2الرعاية الصحية الثانوية والثالثية
ميكن تقسيم مؤشرات الرعاية الصحية يف املستشفيات إلى عدة أقسام ،منها:
•معــدل اإلشــغال الشــهري لألسـ ّرة يف املستشــفيات (عــدد أيــام اإلقامــة لكافــة املرضــى خــال الشــهر( /مجمــوع أسـ ّرة املبيــت
.100 * ))30 /
•عدد حاالت اإلدخال الشهري.
•عدد العمليات اجلراحية.
•مراجعات العيادات اخلارجية.
•عدد حاالت زيارة الطوارئ.
واألشــكال البيانيــة التاليــة تظهــر حجــم التفــاوت يف مؤشــرات الرعايــة الصحيــة املقدمــة يف مستشــفيات الضفــة الغربيــة خــال
فتــرة اجلائحــة واإلغالقــات الكليــة واجلزئيــة مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام .2019
ﺷ ﻛ ل )  :( 7 - 2ﻣ ﻌ د ل إ ﺷ ﻐﺎل اﻷ ﺳ ّر ة ) (%
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تشــير املعطيــات إلــى ارتفــاع معــدل إشــغال األسـ ّرة يف املستشــفيات احلكوميــة يف الضفــة الغربيــة ،فبعــد أن كانــت تلــك النســبة
 %88خــال العــام  ،2015ارتفعــت إلــى  103.4خــال العــام  ،2019األمــر الــذي يتســبب بوجــود قائمــة انتظــار طويلــة تزيــد علــى
 6أشــهر للمرضــى ،إضافــة إلــى اضطــرار وزارة الصحــة إلــى شــراء اخلدمــات الطبيــة (التحويــات الطبيــة) لبعــض احلــاالت التــي
ال تتوفــر لهــا أسـ ّرة كافيــة ،مــن جهــات طبيــة محليــة وأجنبيــة خــارج منظومــة الــوزارة .هــذا يقودنــا إلــى مــا أســلفنا احلديــث عنــه
حــول عــدم مواءمــة اإلنفــاق الرأســمالي علــى القطــاع الصحــي لالحتياجــات الســنوية املتزايــدة علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة
التــي تفرضهــا ظــروف الزيــادة الســنوية الطبيعيــة لعــدد الســكان ،األمــر الــذي يتطلــب تدخــات ماليــة طارئــة مــن قبــل احلكومــة
واجلهــات احملليــة والدوليــة الشــريكة مــن أجــل رفــع حصــة الــوزارة مــن اخملصصــات املاليــة الرأســمالية املطلوبــة .وســبق أن أشــار
االئتــاف األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة إلــى اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن عــدم توفــر أمــوال كافيــة للمشــاريع الرأســمالية يف
موازنــة الصحــة بســبب اســتنزاف بنــد التحويــات الطبيــة.
يظهــر الشــكل ( )7-2أعــاه انخفــاض معــدل إشــغال األسـ ّرة خــال شــهور اجلائحــة ،وذلــك بســبب تأجيــل الكثيــر مــن اإلدخــاالت
والعمليــات اجلراحيــة غيــر الطارئــة بســبب إجــراءات الوقايــة للحــد مــن انتشــار وبــاء كورونــا وليــس بســبب حتســن يف التجهيــزات
الرأســمالية املطلوبــة يف املستشــفيات احلكوميــة ،وهــو مــا يظهــر يف الشــكلني ( )8-2و(.)9-2
يتبــن مــن الشــكلني ( )10-2و( )11-2تأثيــر اإلغالقــات واحلــد مــن احلركــة ،إضافــة إلــى مخــاوف املواطنــن مــن خطــر انتقــال
العــدوى ،علــى عــدد حــاالت زيــارات املرضــى للعيــادات اخلارجيــة وللطــوارئ يف املستشــفيات احلكوميــة.
 2-2نفقات وزارة الصحة خالل أزمة كورونا واستجابة املالية العامة
مــن الالفــت لالنتبــاه خــال الســنوات اخلمــس املاضيــة اســتقرار مخصصــات وزارة الصحــة يف املوازنــة العامــة عنــد متوســط 1.7
مليــار دوالر ،مبــا ال يتناســب مــع معــدل تطــور النمــو الطبيعــي حلجــم الطلــب علــى اخلدمــات الصحيــة ،ومبــا ال يتناســب كذلــك
مــع خطــة احلكومــة املعلنــة منــذ أربــع ســنوات والراميــة إلــى مزيــد مــن توطــن اخلدمــات الطبيــة مــن أجــل االنفــكاك التدريجــي
عــن دولــة االحتــال يف هــذا اجملــال .هــذا إضافــة إلــى عــدم إحــداث أي تغييــرات جذريــة يف توزيــع النفقــات علــى بنــود املوازنــة،
التــي حافــظ فيهــا بنــد الرواتــب واألجــور علــى مــا يقتــرب مــن نصــف املوازنــة املقــدرة.
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لكــن خــال فتــرة اجلائحــة ،ومبتابعــة التقاريــر الشــهرية (اإليــرادات والنفقــات املتحققــة) اخلاصــة بــوزارة الصحــة الفلســطينية
يف املوازنــة العامــة خــال الربــع الثانــي مــن العــام اجلــاري ( 2020فتــرة اجلائحــة) ومقارنتــه باألربــاع املناظــرة لألعــوام الثالثــة
الســابقة (اجلــدول  ،)1-2يتبــن مــا يلــي:
جدول ( :)1-2اإليرادات والنفقات للقطاع الصحي يف التقارير الشهرية لوزارة املالية
(الربع الثاني من العام املالي) /أساس التزام (مليون شيقل)

الربع الثاني
من األعوام
2017
2018
2019
2020

رسوم
خدمات
صحية
21.2
23.7
25.3
17.6

رسوم تأمني مجموع
إيرادات
صحي
58.7
42.1
46.2
24.4

79.9
65.8
71.5
42

إجمالي
النفقات

نفقات
نفقات
الرواتب مساهمات نفقات
واألجور اجتماعية تشغيلية رأسمالية تطويرية

331
446.7
459.4
404.85

3.1
17.12
20.01
15.85

188.24
148.47
169.68
163.24

17.26
13.5
10.27
15.27

122.27
266.55
256.86
189.7

0
1.04
2.6
20.8

1.تراجــع حــاد يف املــوارد املاليــة لــوزارة الصحــة واملتأتيــة مــن كل مــن رســوم اخلدمــات الصحيــة التــي تراجعــت خــال الربــع
الثانــي مــن العــام  2020بنســبة  %30عــن العــام الســابق ،ورســوم التأمــن الصحــي التــي تراجعــت كذلــك بنســبة  %47عــن
العــام الســابق .وميكــن تســجيل ذلــك التراجــع يف اإليــرادات كنــوع مــن أنــواع اســتجابة وزارة الصحــة للوضــع املالــي الصعــب
الــذي متــر بــه األســر الفلســطينية نتيجــة ظــروف اإلغــاق وفقــدان الكثيــر مــن مصــادر الدخــل .انظــر الشــكل ( )12-2أدنــاه.
بالنسبة لرسوم اخلدمات الصحية ،فقد تأثرت سلباً باإلجراءات التالية :
•اإلغالق الكامل للعديد من املراكز الصحية كالعيادات املنتشرة يف القرى.
•حتويل مراكز صحية بالكامل إلى مراكز حجر (كمستشفى هوغو تشافيز).
•إغالق العيادات اخلارجية باملستشفيات.
•إغالق احملافظات بالكامل ،وبالتالي صعوبة تنقل املواطنني.
•تخ ّوف املواطنني من خطر انتشار العدوى.
•إغالق احلدود ومنع السفر الذي أدى إلى تراجع بند التطعيمات للعمرة وغيرها.
•إغالق عيادات األسنان يف مراكز مديريات الصحة.
أما بالنسبة إلى تراجع العائد على رسوم التأمني الصحي ،فيمكن إرجاعه إلى:
•تراجــع قــدرة فئــات العمــال داخــل اخلــط األخضــر (تشــكل  %33مــن مجمــوع عوائــد التأمــن الصحــي احلكومــي) علــى
ســداد رســم التأمــن بســبب عــدم متكنهــا مــن الوصــول إلــى أماكــن عملهــا.
•تضــرر شــريحة واســعة مــن العمــال خــارج منظومــة التأمــن اإللزامــي خــال فتــرة اجلائحــة ،حيــث فقــد عشــرات اآلالف
منهــم فــرص عملهــم ومصــادر دخلهــم خــال فتــرة اإلغالقــات الكليــة واجلزئيــة.
•رجوع العديد من الشيكات ،خاصة لفئات التأمني االختياري.

مقابلة مع رئيس قسم اإليرادات يف وزارة الصحة رانيا شاهني ومدير عام التأمني سليمان األحمد.
وزارة الصحة /التقرير الصحي السنوي  /2019حزيران .2020
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 .2نالحــظ مــن خــال اجلــدول ( )1-2الســابق ســرعة اســتجابة الــوزارة يف بنــد النفقــات الرأســمالية (املعــدات واألجهــزة الطبيــة
واملركبــات والتحويــات الرأســمالية للمشــاريع ونفقــات تطويريــة أخــرى) ،فقــد قفــزت تلــك النفقــات مــن  1مليــون و2.6
مليــون شــيقل للربــع الثانــي مــن العامــن  2018و 2019علــى التوالــي إلــى  20.8مليــون شــيقل لــذات الفتــرة مــن العــام .2020
 .3فيمــا يتعلــق بالنفقــات التشــغيلية (تشــمل املســتهلكات الطبيــة والتحويــات الطبيــة واألدويــة) ،فقــد تراجعــت مبقــدار 77
مليــون شــيقل ،و 67مليــون شــيقل عــن الربــع الثانــي للعامــن  2018و 2019علــى التوالــي ،إضافــة إلــى تراجــع طفيــف علــى
النفقــات التطويريــة ،ويبــدو أن ذلــك كان نتيجــة تعويــض تلــك اخملصصــات باملنــح الطارئــة التــي متكنــت وزارة الصحــة مــن
حشــدها خــال فتــرة اجلائحــة مــن العــام  2020مــن مصــادر متويــل خارجيــة طارئــة مــن أجــل تعزيــز قــدرة القطــاع الصحــي
علــى الصمــود أمــام أي انعكاســات ســلبية النتشــار الوبــاء ،وقــد شــملت تلــك املنــح شــراء مســتهلكات طبيــة وأدويــة وأجهــزة
ومعــدات طبيــة .ويُظهــر اجلــدول ( )2-2حجــم التمويــل املقــدم خــال األشــهر الثالثــة األولــى مــن عمــر اجلائحــة حســب
املصــدر ،ومقــدار اإلحــاالت التــي متــت علــى العطــاءات بعملتــي الــدوالر والشــيقل ،هــذا إضافــة إلــى مــا مت رصــده مــن قبــل
وزارة املاليــة يف رام اهلل مــن أجــل مواجهــة أي نقــص يف التمويــل.
جدول ( :)2-2مشتريات وزارة الصحة /ملواجهة وباء فيروس كوفيد( 19 -كورونا)
قيمة املنحة /دوالر
3,500,000
1,400,000
10,000,000
1,000,000
حسب االحتياج
الطارئ

التمويل
البنك الدولي
مؤسسة التعاون
املنحة القطرية
صندوق وقفة عز
موازنة الطوارئ
 كورونااإلجمالي

اإلحاالت /دوالر
2,495,363
1,249,477
7,389,576
835,632

اإلحاالت /شيقل
276,140
25,200
2,263,140
-

مجموع اإلحاالت ()$
2,576,581
1,256,889
8,055,205
835,632

6,335,180

10,312,918

9,368,391

18,305,228

12,877,398

22,092,698

جتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن املنــح الــواردة يف اجلــدول أعــاه هــي خــارج بنــود املوازنــة ،وال تظهــر يف التقاريــر الشــهرية لــوزارة
املاليــة ،علمـاً أن احلكومــة الفلســطينية فتحــت لــوزارة الصحــة موازنــة ضمــن موازنــة الطــوارئ التــي أقــرت بتاريــخ 2020/4/9
ملواجهــة كورونــا بســقف يصــل إلــى  137مليــون دوالر ،تشــمل توفيــر األدويــة واملعــدات وجتهيــز القطــاع الصحــي ملواجهــة الوبــاء
يف فلســطني ،مبــا فيهــا القــدس ،وقطــاع غــزة.
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 .4بشــكل عــام ،تأثــرت مخصصــات وزارة الصحــة خــال الربــع الثانــي مــن العــام اجلــاري بشــكل ملحــوظ نتيجــة أزمــة املقاصــة
ونقــص مصــادر التمويــل خلزينــة الســلطة الفلســطينية ،علمـاً أن مرحلــة اإلعــداد ملشــروع قانــون موازنــة العــام  2020كانــت
علــى وشــك مالمســة االحتياجــات الفعليــة لــوزارة الصحــة ،حيــث كان مــن املقــرر تخصيــص مــا نســبته  %13مــن حجــم
املوازنــة لــوزارة الصحــة (مخصصــات الــوزارة يف الســنوات الســابقة لــم تتجــاوز حاجــز  %11مــن املوازنــة) ،إال أن التحديــات
الصحيــة واملاليــة وظــروف موازنــة الطــوارئ حالــت دون ذلــك.
وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن وزارة الصحــة تعانــي مــن ارتفــاع حجــم املتأخــرات املاليــة املــد ّورة عليهــا (متأخــرات للمورديــن
واملزوديــن وشــراء خدمــات التحويــات الطبيــة لصالــح املستشــفيات الفلســطينية غيــر احلكوميــة ) .وكانــت تلــك املتأخــرات قــد
بلغــت ذروتهــا خــال العــام  ،2017إذ وصلــت حينهــا إلــى  956مليــون شــيقل ،وانخفضــت يف العــام  2018إلــى  840مليــون شــيقل،
ليبقــى ذلــك الرقــم عائق ـاً أمــام وزارة الصحــة يف قدرتهــا علــى االســتمرار يف شــراء خدمــات التحويــات واملســتهلكات الطبيــة
واألدويــة.
 3-2اإلنفاق على التحويالت الطبية (شراء اخلدمة من خارج املستشفيات احلكومية)
بلــغ بنــد التحويــات الطبيــة خــال الســنوات ( )2019 - 2016مــا متوســطه  %25مــن موازنــات وزارة الصحــة ،وأكثــر مــن %50
مــن امليزانيــة املتحققــة بعــد إضافــة املتأخــرات ،األمــر الــذي يثقــل كاهــل ميزانيــة الــوزارة علــى نحــو كبيــر ،ويثقــل أيض ـاً كاهــل
املستشــفيات الفلســطينية غيــر احلكوميــة بســبب تراكــم متأخــرات التحويــات الطبيــة لهــا علــى احلكومــة ،حيــث بلغــت تلــك
املتأخــرات  470مليــون شــيقل خــال العــام  ،2018نــزوالً مــن  516مليــون دوالر للعــام  . 2017ويبــن الشــكل ( )13-2تطــور أعــداد
التحويــات الطبيــة للفتــرة ( ،)2019 - 2001فيمــا يُظهــر الشــكل ( )14-2توزيــع تكاليــف شــراء خدمــة التحويــات الصحيــة مــن
خــارج مرافــق وزارة الصحــة للفتــرة (.)2019 - 2014
ﺷ ﻛ ل )  :( 1 3 - 2ﻋدد ﺗ ﺣ وﯾﻼت ﺷرا ء اﻟ ﺧ د ﻣ ﺔ ﻣن ﺧﺎر ج وزار ة اﻟ ﺻ ﺣ ﺔ ﻟﻠ ﺳﻧ وات 2 0 1 9 - 2 0 0 1
104,881

120,000

109,818
94,939

91,927

100,000
87,620
74,683

80,000
61,635

56,468 56,076

60,000

53,025
45,697

43,047
40,000

31,744 31,771

31,631
22,885

20,235
10,764 12,086

2019
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2016

2015

2014
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متأخرات شراء اخلدمة من املستشفيات داخل اخلط األخضر تتم تسويتها من قبل االحتالل باالقتطاع من مستحقات املقاصة.
معهد أبحاث السياسات االقتصادية .2020 ،حتليل القطاع الصحي الفلسطيني ،دراسة حتليلية على املستوى الكلي .رام اهلل ،فلسطني.
وزارة الصحة الفلسطينية ،التقرير الصحي السنوي ،سنوات متفرقة.
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ورغــم قــرار احلكومــة الفلســطينية بتاريــخ  2019/3/26وقــف التحويــات الطبيــة إلــى املستشــفيات اإلســرائيلية ،إال أنــه مــن
الالفــت لالنتبــاه هنــا (شــكل  )14-2ارتفــاع بنــد تكلفــة التحويــات الطبيــة داخــل اخلــط األخضــر خــال العــام  2019مقارنــة مــع
العــام  2018بنســبة  .%41وميكــن تبريــر تلــك الزيــادة مــن خــال:
1.استمرار حتويل احلاالت التي كانت قد بدأت بالعالج يف املستشفيات اإلسرائيلية قبل سريان القرار.
2.بــدأت احلكومــة الفلســطينية بالبحــث عــن البدائــل العربيــة (األردن ومصــر) التــي تتطلــب بعــض الوقــت مــن أجــل إمتــام إبــرام
االتفاقيــات معهــا .ونالحــظ مــن خــال الشــكل ( )14-2ارتفــاع تكلفــة التحويــات الطبيــة إلــى األردن ومصــر خــال العــام
 2019مقارنــة مــع العــام  2018بنســبة  ،%300األمــر الــذي يشــير إلــى جديــة اجلانــب الفلســطيني بفــك ارتباطــه صح ّي ـاً
عــن اجلانــب اإلســرائيلي .علمـاً أن التحـ ّول التدريجــي إلــى األردن ومصــر يحتــاج للكثيــر مــن الترتيبــات اللوجســتية وتوقيــع
االتفاقيــات مــع مستشــفيات تلــك الــدول ،إضافــة إلــى مشــكلتي :الفحــص األمنــي ،الــذي يحــول دون متكــن شــريحة مــن
الفلســطينيني مــن الســفر لتلــك الــدول مــن جهــة ،ومشــكلة املرافقــن التــي عــادة مــا حت ّمــل أهــل املريــض تكاليــف إضافيــة
تتمثــل مبصاريــف الســفر واإلقامــة واخلســارة نتيجــة االنقطــاع اجلزئــي عــن العمــل.
3.حتديات عدم كفاية الطاقة االستيعابية للمستشفيات الفلسطينية.
4.حتديــات نقــص التخصصــات الطبيــة املطلوبــة يف األمــراض التــي تشــكل النســبة الكبــرى مــن التحويــات ،وعلــى رأســها
أمــراض الســرطان وزراعــة النخــاع.
5.ضعف البنى التحتية والتجهيزات واملعدات الطبية الالزمة ألغراض تشخيص وعالج بعض احلاالت املرضية.
ﺷ ﻛ ل )  :( 1 4 - 2ﺗ ط ور ﺗ وزﯾ ﻊ ﺗ ﻛﻠﻔ ﺔ ﺷرا ء اﻟ ﺧ د ﻣ ﺔ ) اﻟﺗ ﺣ وﯾﻼت اﻟ طﺑﯾ ﺔ ( ﺣ ﺳب ﻣ ﻛﺎن اﻟﺗ ﺣ وﯾل
) ﻣﻠﯾ ون ﺷﯾ ﻛ ل (
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3.8

11.05

647

538

289
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432

220

923.4

724.34

429.63
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370.05

0
داﺧل اﻟﺧط اﻷﺧﺿر
ﻣﺻر واﻷردن
داﺧل ﻓﻠﺳطﯾن
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﺣوﯾﻼت
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فيمــا تشــير الزيــادة املطــردة يف كلفــة التحويــات الطبيــة بشــكل عــام (بنســبة  %27.5للعــام  2019مقارنــة بالعــام  )2018إلــى
فقــدان وزارة الصحــة القــدرة علــى ضبــط ملــف التحويــات ،األمــر الــذي يؤكــد أهميــة االســتمرار يف إجــراء إصالحــات يف نظــام
التحويــات ،خاصــة فيمــا يتعلــق بالتدقيــق واملراجعــة واســتخدام نظــم التحويــل اإللكترونــي ،ومعاجلــة النقــص يف األدويــة املرســلة
إلــى قطــاع غــزة  ،إضافــة إلــى أهميــة عــاج الضعــف اخلــاص بتطبيــق التعليمــات اخلاصــة بنظــام التحويــات الطبيــة.
أمــا بخصــوص حتديــات القــدرة االســتيعابية ونقــص اخلبــرات والتقنيــات ،فــإن معاجلتهــا تكــون مــن خــال حتليــل جــدوى التوســع
يف اســتثمارات اخلدمــات الصحيــة األوليــة والثانويــة والثالثيــة ،ومــن ثــم تضافــر جهــود املشــايف احلكوميــة واخلاصــة واألهليــة
وتوزيــع األدوار فيمــا بينهــا .وبالنظــر إلــى أن التحويــات الطبيــة يف معظمهــا تكمــن يف اخلدمــات الصحيــة الثالثيــة املتخصصــة
(أمــراض الســرطان وزراعــة النخــاع وأمــراض املســالك البوليــة) ،ومــع ضعــف قــدرة احلكومــة علــى اســتقطاب الكفــاءات البشــرية
املتخصصــة مقارنــة مــع القطــاع اخلــاص ،فيمكــن القــول أن علــى احلكومــة تذليــل العقبــات أمــام مشــايف القطاعــن اخلــاص
واألهلــي يف مجــال توســيع اســتثماراتها يف اخلدمــات الصحيــة الثالثيــة ،وإعطاءهــا الضمانــات الكافيــة (ضمــن خطــة حكوميــة
طويلــة األجــل) تنصــب نحــو توطــن تلــك اخلدمــات فيهــا مــن أجــل ضمــان جدواهــا االســتثمارية ،مــع تركيــز القطــاع احلكومــي
علــى التوســع يف تقــدمي اخلدمــات الطبيــة األوليــة والثانويــة ،التــي تشــير البيانــات الصحيــة إلــى تقــدم ملحــوظ يف قــدرة وزارة
الصحــة علــى تقدميهــا بكفــاءة وفاعليــة.
ومــع قــرار القيــادة الفلســطينة يف  19مايــو  2020إلغــاء كافــة أشــكال التنســيق مــع اجلانــب اإلســرائيلي ،تأثــرت ســلباً كافــة
العمليــات اإلنســانية يف جميــع أنحــاء الضفــة والقطــاع ،مبــا يشــمل اجلاهزيــة لتفشــي وبــاء فيــروس كورونــا واالســتجابة لــه.
فمنــذ مطلــع شــهر يونيــوّ ،
تعطلــت قــدرة الــوكاالت اإلنســانية علــى اســتيراد اللــوازم األساســية ،مــا أحلــق الضــرر ببعــض املنظمــات
الرئيســية العاملــة يف هــذا اجملــال ،مبــا فيهــا منظمــة الصحــة العامليــة ،وصنــدوق األمم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) وبرنامــج
األمم املتحــدة اإلمنائــي ،ناهيــك عــن بعــض املنظمــات غيــر احلكوميــة .
أمــا علــى صعيــد التحويــات الطبيــة إلــى املشــايف اإلســرائيلية منــذ بدايــة قــرار إلغــاء كافــة أشــكال التنســيق ،فلــم يتسـ ّـن للباحــث
احلصــول علــى معلومــات كافيــة عنهــا مــن وزارة الصحــة.

معهد أبحاث السياسات االقتصادية ،مصدر سابق.
األمم املتحدة ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألراضي الفلسطينية احملتلة.
https://www.ochaopt.org/ar/content/end-palestinian-authority-coordination-israel-response-annexation-threat-decisionalready-0
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 4-2اإلنفاق على املستهلكات الطبية واألدوية
ترتكــز األهــداف األساســية للسياســة الدوائيــة الوطنيــة (وفقـاً لتحديثــات وزارة الصحــة للعــام  )2019علــى العدالــة واالســتمرارية
يف القطــاع الصيدالنــي مــن خــال ضمــان ســامة وجــودة األدويــة وفعاليتهــا ،وكذلــك األعشــاب الطبيــة واملكمــات الغذائيــة
واألدوات الطبيــة ومســتحضرات التجميــل ،وتوفيرهــا بشــكل عــادل ،والتأكيــد علــى أهميــة االســتخدام الرشــيد لألدويــة ،ودعــم
الصناعــة الدوائيــة الوطنيــة وتشــجيعها لتطويــر أنشــطتها .
ويعانــي القطــاع الصحــي احلكومــي الفلســطيني تراكــم أزمــة املتأخــرات لصالــح شــركات األدويــة واملســتهلكات الطبيــة احملليــة
واملورديــن ،فقــد بلغــت حصــة األدويــة يف موازنــة وزارة الصحــة لألعــوام الثالثــة الســابقة  ،%18وأكثــر مــن  %37مــن امليزانيــة
املتحققــة بعــد إضافــة املتأخــرات ،حيــث بلــغ مجمــوع تلــك املتأخــرات مــع نهايــة العــام  2018مــا يقــارب  336مليــون شــيقل .
تضــاف إلــى ذلــك متأخــرات لصالــح قطــاع األدويــة علــى مستشــفيات القطــاع اخلــاص التــي تربــط عمليــة دفــع املتأخــرات عليهــا
مبتأخــرات احلكومــة لهــا ضمــن بنــد التحويــات الطبيــة الــذي ســبق التطــرق لــه .كل ذلــك يــؤدي إلــى عــدم احلصــول علــى أفضــل
النتائــج املرجــوة مــن عمليــة الشــراء ،واملتمثلــة يف احلصــول علــى أفضــل األســعار وأفضــل املواصفــات يف الوقــت املناســب.
ووفقـاً لبيانــات التقريــر الصحــي الســنوي لــوزارة الصحــة الفلســطينية للعــام  ،2019فقــد بلغــت مصروفــات الــوزارة علــى بنــدي
األدويــة واملســتهلكات الطبيــة قرابــة  356.4مليــون شــيقل ،توزّعــت بواقــع  318.9مليــون شــيقل علــى األدويــة واللقاحــات واملــواد
اخملبريــة ،و 37.5مليــون شــيقل علــى املســتهلكات الطبيــة.
ومــع تفاقــم أزمــة املقاصــة ونقــص مصــادر التمويــل خلزينــة احلكومــة الفلســطينية ،ازدادت حــدة األزمــة (خاصــة مــع تراجــع قــدرة
املواطنــن علــى شــراء األدويــة علــى نفقتهــم اخلاصــة بســبب تراجــع القــدرة الشــرائية لهــم يف ظــل األوضــاع االقتصاديــة املترديــة)،
وبــدأت تنــذر بانهيــار كامــل لقطــاع األدويــة احلكوميــة إذا مــا اســتمرت تلــك األزمــة حتــى نهايــة نوفمبــر .2020
ووفق ـاً لــوزارة الصحــة  ،فــإن العطــاء الســنوي لألدويــة واللقاحــات الــذي تطرحــه الــوزارة يضــم مــا بــن  500إلــى  550صنــف
أدويــة ،يســتحوذ أعلــى  50صنفـاً اســتهالكاً منهــا علــى  %65مــن قيمــة كامــل العطــاء .وحســب الــوزارة ،فــإن مشــكلة نقــص بعــض
أصنــاف األدويــة يف مســتودعات الــوزارة ليســت وليــدة جائحــة كورونــا ،فعلــى امتــداد ســنوات تراكــم بنــد املتأخــرات علــى ماليــة
احلكومــات املتعاقبــة ،كان هنــاك نقــص يف مســتودعات الــوزارة فيمــا متوســطه  20صنفـاً مــن األدويــة ،قــد يصــل يف أقصــاه إلــى
 40صنفـاً.
إال أن ظــروف اجلائحــة ســاعدت علــى حــدوث بعــض اإلشــكاالت اإلضافيــة يف إمــدادات األدويــة بســبب اإلغالقــات وقيــود
احلركــة وعــدم قــدرة احلكومــة علــى ســداد الدفعــات املســتحقة عليهــا لصالــح املورديــن ومصانــع األدويــة الوطنيــة مــن جهــة ،ومــن
جهــة أخــرى نتيجــة بعــض اإلجــراءات البيروقراطيــة التــي اســتحدثتها احلكومــة احلاليــة والتــي زادت مــن فتــرات تقييــم العطــاءات
وإحالتهــا وترســيتها واعتمــاد اخملصصــات املاليــة لهــا ،وهــو مــا ســتتم مناقشــته يف اجلــزء الثالــث مــن الدراســة.

وزارة الصحة الفلسطينية ،التقرير الصحي السنوي.2020 ،
معهد أبحاث السياسات االقتصادية ،مصدر سابق.
مقابلة مع مدير املستودعات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عاطف أبو صفط.
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التشاركية مع املنظمات الصحية األهلية ومستشفيات القطاع اخلاص خالل فترة اجلائحة
منــذ الشــهر األول مــن إعــان حالــة الطــوارئ يف فلســطني ،شـ ّكلت وزارة الصحــة خليــة أزمــة ملواجهــة الوبــاء بالتشــارك مــع
املنظمــات الصحيــة األهليــة واخلاصــة ،وكان ذلــك مــن خــال لقــاءات دوريــة للــوزارة مــع كل مــن اللجنــة الوطنيــة للوبائيــات
واللجنــة الوطنيــة لكورونــا.
وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن املنظمــات الصحيــة األهليــة تركــز يف عملهــا (إضافــة إلــى املــدن والقــرى الفلســطينية) علــى
خدمــة الفئــات الســكانية احملرومــة واملهمشــة يف مناطــق اخمليمــات واألغــوار والقــدس والتجمعــات البدويــة مــن خــال
مراكزهــا الصحيــة الثابتــة وعياداتهــا املتنقلــة ،يف حــن تركــز مستشــفيات القطــاع اخلــاص علــى تقــدمي خدمــات عالجيــة
متطــورة للمواطنــن.
إال أن قــدرة تلــك املنظمــات ومستشــفيات القطــاع اخلــاص علــى دعــم وإســناد النظــام الصحــي احلكومــي ملواجهــة الوبــاء
خــال فتــرة اجلائحــة تراجعــت بشــكل ملمــوس نتيجــة اعتبــارات عــدة ،منهــا :
1.تراجع قدرة وإيرادات مؤسسات القطاع األهلي الصحية بسبب إغالق بعض تلك املراكز خالل فترة اجلائحة.
2.تفاقــم أزمــة املتأخــرات علــى احلكومــة الفلســطينية لصالــح املنظمــات الصحيــة األهليــة ومستشــفيات القطــاع اخلــاص،
ّ
واملطلــع اللذيــن يســتقبالن التحويــات الطبيــة مــن كل مــن
وكانــت ذروة تلــك األزمــة يف القــدس مــع مستشــفيي املقاصــد
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،بحيــث بــات املستشــفيان غارقــن يف الديــون ،ســواء ملــوردي األدويــة واملــواد الغذائيــة أو
مصاريــف تســيير العمــل ،مــا اضطرهمــا لالقتــراض مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة املتاحــة حتــى يســتطيعا االســتمرار
يف أداء عملهمــا اإلنســاني.
3.األعبــاء املاليــة اإلضافيــة التــي واجهتهــا املؤسســات الصحيــة يف القطاعــن األهلــي واخلــاص خــال فتــرة اجلائحــة
ملواجهــة خطــر انتشــار املــرض داخــل مراكزهــا وعياداتهــا الصحيــة.
كل تلــك العوامــل أدت يف احملصلــة إلــى تراجــع احلالــة التشــاركية بــن احلكومــة واملنظمــات الصحيــة األهليــة التــي باتــت
تطالــب بعــودة دورهــا التاريخــي يف اجملــال الصحــي الفلســطيني مــن خــال تعزيــز تعامــل وزارة الصحــة مــع الوبــاء كحالــة
وطنيــة ال مجــرد حالــة حكوميــة.

24

حتديات الرعاية الصحية يف املرحلة الراهنة

 .3واقــع قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف القطــاع الصحــي احلكومــي خــال
فتــرة اجلائحــة
يعــرض هــذا القســم تقييــم بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف بعــض املســائل املتعلقــة بقطــاع الصحــة ملواجهــة جائحــة كورونــا
وهي:
1-3

شراء اخلدمة (التحويالت الطبية)

ينظــم قــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني رقــم  11للعــام  2006عمليــة شــراء اخلدمــة مــن خــارج مرافــق وزارة الصحــة مــن
خــال «نظــام التأمــن الصحــي والعــاج خــارج الــوزارة» ،الــذي نــص يف املــادة  17منــه علــى مهــام وحــدة شــراء اخلدمــة (دائــرة
التحويــات الطبيــة) .وجــاءت أهميــة تنظيــم وتقنــن عمليــات شــراء اخلدمــة نتيجــة لنقــص كل مــن الكــوادر الطبيــة اخملتصــة،
واألجهــزة واملعــدات الطبيــة ،واملبانــي املؤهلــة الســتيعاب األعــداد املتزايــدة مــن املواطنــن طالبــي اخلدمــات الصحيــة.
ووفقـاً لإلجــراءات املتبعــة مــن قبــل وزارة الصحــة لشــراء اخلدمــة  ،فــإن املريــض الــذي يتــم إدخالــه إلــى املستشــفى احلكومــي،
يتــم عــرض ملفــه علــى طبيــب االختصــاص ،أو علــى طبيــب الطــوارئ املنــاوب يف حــال عــدم تواجــد الطبيــب اخملتــص  ،حيــث يتــم
يف هــذه املرحلــة حتديــد حالــة املريــض ضمــن تصنيــف ثنائــي (حالــة طارئــة وغيــر طارئــة).
•إذا كانــت احلالــة غيــر طارئــة ،يقــوم الطبيــب اخملتــص أو املنــاوب بإدخــال املريــض أو حتويلــه إلــى مستشــفى حكومــي آخــر
تتوفــر فيــه اخلدمــة ،وقــد يســتدعي األمــر حتويــل ملــف املريــض إلــى جلنــة طبيــة فرعيــة تابعــة لــوزارة الصحــة لبحــث
إمكانيــة حتويلــه إلــى مستشــفى غيــر حكومــي داخــل فلســطني ،أو قــد يتــم حتويــل ملفــه إلــى وحــدة شــراء اخلدمــة لبحــث
إمكانيــة التحويــل إلــى مستشــفى خــاص خــارج فلســطني.
•وإذا كانــت احلالــة طارئــة ،فإمــا أن يقــوم الطبيــب اخملتــص أو املنــاوب بتحويــل املريــض إلــى مستشــفى حكومــي آخــر تتوفــر
فيــه اخلدمــة ،أو حتويلــه مباشــرة (دون احلاجــة إلــى جلنــة طبيــة فرعيــة) إلــى وحــدة شــراء اخلدمــة مــن أجــل البــت يف
إمكانيــة حتويــل املريــض إلــى مستشــفى خــاص خــارج فلســطني أو داخلهــا ،وأحيانـاً إلــى مستشــفى حكومــي آخــر تتوفــر فيــه
اخلدمــة.

 UNDPوهيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة الفلسطينية .2018 ،إدارة مخاطر الفساد يف القطاع الصحي.
األصل أن يتوفر أطباء اختصاص في كل مستشفى على مدار الساعة.
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مــن الالفــت لالنتبــاه يف آليــات التحويــل تلــك أنهــا ســاعدت علــى التوســع يف عمليــة شــراء اخلدمــة لتشــمل يف كثيــر مــن األحيــان
حــاالت ال تتطلــب شــراء اخلدمــة ،األمــر الــذي أدى إلــى تراكــم املتأخــرات علــى احلكومــة لصالــح املستشــفيات اخلاصــة .وكان
ذلــك نتيجــة عوامــل منهــا:
1.اقتصــار خيــارات حــاالت التشــخيص علــى حالتــن فقــط (طارئــة وغيــر طارئــة) ،األمــر الــذي يوســع مــن فــرص واحتمــاالت
تصنيــف بعــض احلــاالت املتوســطة علــى أنهــا طارئــة.
2.نقــص بعــض أنــواع األجهــزة واملعــدات الطبيــة الالزمــة للتشــخيص الدقيــق للحالــة يجعــل الطبيــب اخملتــص مييــل يف الكثيــر
مــن احلــاالت إلــى حتويــل املريــض لتفــادي حت ّمــل أي مســؤولية قــد تنجــم عــن نقــص املعلومــات الدقيقــة للحالــة.
3.كثيــراً مــا يتعــرض الطبيــب اخملتــص أو اللجــان الطبيــة إلــى ضغــوط اجتماعيــة أو تنظيميــة أو عائليــة تدفــع باجتــاه قبولهــم
لتحويــل بعــض احلــاالت التــي قــد يتوفــر لهــا العــاج داخــل املستشــفيات احلكوميــة ،األمــر الــذي ال يُصنــف ضمــن خانــة
الفســاد املالــي أو اإلداري ،بقــدر مــا يلقــي املســؤولية علــى املنظومــة األمنيــة والقضائيــة الضعيفــة نســب ّياً يف مواجهــة تلــك
الضغــوط اجملتمعيــة.
4.بعض حاالت الواسطة واحملسوبية واحملاباة وتدخل املتنفذين وضغطهم على مراكز اتخاذ القرار.
ومن أجل ٍ
مزيد من الشفافية يف عالج االنحرافات التي قد تنجم عن تلك اآللية ،ال بد من:
1.اعتمــاد عــدة مســتويات يف تصنيــف احلــاالت املرضيــة ،بحيــث ال تعتمــد علــى مســتويني فقــط ،وبحيــث يتــم التــدرج يف اعتمــاد
تلــك املســتويات ضمــن خطــة زمنيــة مدروســة تبــدأ بثالثــة مســتويات وتنتهي بخمســة.
2.تشــديد اإلجــراءات األمنيــة داخــل املستشــفيات وحتصــن الــكادر الطبــي ضــد أي تهديــدات أمنيــة قــد يتعــرض لهــا خــال
إقــراره حلــاالت اإلحالــة لشــراء اخلدمــة مــن خــارج املستشــفيات احلكوميــة.
3.تشــديد الرقابــة امليدانيــة مــن قبــل وحــدة الرقابــة الداخليــة يف وزارة الصحــة علــى التحويــات الصــادرة مــن املستشــفيات
احلكوميــة ،مــع ضــرورة التدويــر الوظيفــي لتفــادي حــاالت الكســب الشــخصي أو الواســطات أو شــراء الــذمم.
4.زيــادة عــدد األسـ ّرة داخــل املستشــفيات احلكوميــة مــن أجــل تفــادي حــاالت التحويــل الناجمــة عــن اكتظاظهــا وعــدم وجــود
أسـ ّرة كافيــة فيهــا.
5.ضــرورة تنظيــم االســتثناءات التــي متنــح لبعــض احلــاالت للعــاج خــارج املستشــفيات احلكوميــة ،ومنهــا االســتثناءات املمنوحــة
ملكتــب الرئيــس ولرئيــس الــوزراء ولوزيــر الصحــة ،بحيــث يتــم اإلعــان عنهــا وتبريرهــا للجمهــور بشــكل شــفاف.
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2-3

إحالة وترسية عطاءات شراء األدوية واملستهلكات الطبية

تعمــل وزارة الصحــة يف شــرائها لألدويــة واملســتهلكات الطبيــة حتــت مظلــة وحــدة التوريــدات التــي تهــدف إلــى شــراء األدويــة
واملســتهلكات الطبيــة بأعلــى جــودة وأقــل تكلفــة ،وذلــك وفــق القــرار بقانــون الشــراء العــام رقــم  8لســنة  2014وقــرار مجلــس
الــوزراء رقــم  5لســنة  2014بنظــام الشــراء العــام.
ووفق ـاً إلجــراءات وزارة الصحــة يف تنظيمهــا لشــراء األدويــة واملســتهلكات الطبيــة  ،تقــوم كافــة مراكــز الرعايــة الطبيــة األوليــة
واملستشــفيات احلكوميــة بتحديــد احتياجاتهــا مــن األدويــة واملســتلزمات الطبيــة ،لتقــوم بعدهــا كل مــن املســتودعات الطبيــة
املركزيــة ووحــدة الهندســة الطبيــة ودائــرة الهندســة واإلنشــاء ،بتنظيــم كشــوف باالحتياجــات الطبيــة وحســاب التكلفــة التقديريــة
لهــا ،ومــن ثــم احلصــول علــى موافقــة وزيــر الصحــة ،الــذي يقــوم بــدوره بإحالــة االحتياجــات الطبيــة إلــى وحــدة التوريــدات الطبيــة
ملباشــرة إجــراءات الشــراء.
ويتم تنظيم إجراءات الشراء استناداً إلى أساليب الشراء التالية :
1.أســلوب الشــراء املباشــر :ويُنفــذ مــن خــال قســم املشــتريات لــدى وحــدة التوريــدات ضمــن ســقف مالــي مقــداره  3000دوالر
يف حالــة اللــوازم واخلدمــات الصغيــرة ،و 5000دوالر يف حالــة األشــغال .ويكــون ذلــك مــن خــال ثــاث جلــان مختصــة لــكل
مــن اللــوازم العامــة (برئاســة رئيــس وحــدة التوريــدات) واألشــغال العامــة (برئاســة وحــدة الهندســة لــدى وزارة الصحــة)
واللــوازم الطبيــة (برئاســة مديــر اإلدارة العامــة للصيدلــة).
2.أســلوب اســتدراج عــروض األســعار :ويُنفــذ مــن خــال قســم املشــتريات لــدى وحــدة التوريــدات ،وتُســتهدف منهــا الشــركات
املنافســة ذات العالقــة ضمــن ســقف مالــي مقــداره  20,000دوالر لألدويــة واملســتهلكات الطبيــة ،وســقف يتــراوح مــن
 20,000دوالر إلــى  50,000دوالر علــى اللــوازم األخــرى .أمــا اســتدراج عــروض األشــغال ،فيكــون مــن  5,000دوالر إلــى
 50,000دوالر.
3.أســلوب املناقصــة (العطــاءات) :وتُنفــذ مــن خــال قســم العطــاءات لــدى وحــدة التوريــدات ،ويف حــال جتــاوز عمليــات الشــراء
ســقف  50,000دوالرُ ،تــال إلــى دائــرة اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة ،وكانــت تســتثنى مــن ذلــك (وفــق قــرار مجلــس الــوزراء
رقــم  5للعــام  2014بنظــام الشــراء العــام) األدويــة ،حيــث كان باإلمــكان شــراؤها مــن خــال جلــان املشــتريات لــدى وزارة
الصحــة مهمــا بلغــت تكلفتهــا الشــرائية ،علــى أن يتــرأس وكيــل وزارة الصحــة اللجنــة املعــدة لذلــك الغــرض ،وبعضويــة رئيــس
وحــدة التوريــدات ومديــر وحــدة املســتودعات مــن وزارة الصحــة ،إضافــة إلــى ممثلــن عــن كل مــن مجلــس الــوزراء ووزارة
املاليــة والتخطيــط ووزارة االقتصــاد الوطنــي ومؤسســة املواصفــات واملقاييــس وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.
4.إال أن احلكومــة الثامنــة عشــرة قامــت بإلغــاء االســتثناء املمنــوح للجــان مشــتريات وزارة الصحــة اخلــاص الــذي كان يفتــح
لهــا عمليــات شــراء األدويــة دون ســقوف محــددة ،وقامــت بتشــكيل جلــان خاصــة مبجلــس الــوزراء لدراســة إحالــة العطــاءات
واملصادقــة علــى ترســيتها ،وذلــك مــن بــاب تشــديد الرقابــة مــن جهــة ،والتأكــد مــن عــدم اســتغالل شــركات األدويــة احملليــة
واملورديــن للــوزارة ،األمــر الــذي يــؤدي يف بعــض احلــاالت إلــى تأخــر عمليــة تأمــن األدويــة داخــل مســتودعات وزارة الصحــة.

 UNDPوهيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة الفلسطينية .2018 ،إدارة مخاطر الفساد يف القطاع الصحي.
املصدر السابق.
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ـال مــن الشــفافية والرقابــة الداخليــة
ـدر عـ ٍ
بشــكل عــام ،فــإن إجــراءات الشــراء واالســتدراج وإحالــة العطــاءات وترســيتها تتســم بقـ ٍ
واخلارجيــة ،حيــث تخضــع كافــة عمليــات الشــراء لرقابــة كل مــن:
•وحــدة الرقابــة الداخليــة يف وزارة الصحــة ،مــع األخــذ باالعتبــار حاجــة الوحــدة إلــى مزيــد مــن التمكــن ،نظــراً ملــا ميكــن أن
تلعبــه مــن دور يف غايــة األهميــة لضمــان امتثــال اإلدارات والوحــدات اخملتلفــة يف وزارة الصحــة للقوانــن وإجــراءات العمــل
اخلاصــة بهــا ،وذلــك نظــراً إلــى الكــم الهائــل مــن امللفــات التــي حتتــاج إلــى تقييــم ومراجعــة ورقابــة ماليــة وطبيــة.
•ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
•هيئة مكافحة الفساد.
•مجلس الشراء األعلى.
•وزارة املاليــة (مــن خــال عشــرة موظفــن لهــا يف جلــان الشــراء لــدى وزارة الصحــة يقومــون بعمليــة التدقيــق علــى كافــة
املعامــات املاليــة اخلاصــة بالشــراء).
إال أن بعــض اإلجــراءات البيروقراطيــة يف إجــراءات الشــراء (إضافــة ملــا ســبق ذكــره حــول تراكــم املتأخــرات علــى احلكومــة
لصالــح مــزودي األدويــة واملســتهلكات الطبيــة) ،وبعــض الثغــرات يف آليــة تنفيــذ املشــتريات ،حتــول دون التوفــر الدائــم لألدويــة
واملســتهلكات يف مســتودعات وزارة الصحــة ،وتفتــح البــاب يف حــاالت أخــرى لبعــض التجــاوزات .ومــن تلــك اإلجــراءات:
1.طــول فتــرة احلصــول علــى «اخملصــص املالــي» للعطــاءات مــن قبــل وزارة املاليــة ،التــي تصــل إلــى شــهر يف الكثيــر مــن
املناقصــات.
2.يف حالتــي اســتدراج عــروض األســعار واملناقصــات ،يتــم تشــكيل جلنــة لتقييــم ودراســة العــروض املقدمــة مــن قبــل الشــركات،
وال يوجــد يف القانــون مــا يحــدد الســقف الزمنــي لعمــل تلــك اللجنــة ،األمــر الــذي يــؤدي يف الكثيــر مــن احلــاالت إلــى طــول
فتــرة البــت يف العــروض مــن أجــل إحالتهــا إلــى الشــركة الفائــزة بالعطــاء مــن قبــل جلنــة املشــتريات.
3.بُــطء عمــل اللجنــة املكلفــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء ،التــي ألغــي مبوجبهــا االســتثناء املمنــوح للجــان مشــتريات وزارة الصحــة
اخلــاص الــذي كان يفتــح لهــا عمليــات شــراء األدويــة دون ســقوف محــددة .فبعــد أن كانــت اإلجــراءات تقتضــي ترســية العطــاء
علــى الشــركة الفائــزة وفتــح بــاب االعتــراض ملــدة خمســة أيــام عمــل قبــل أن يحــال نهائ ّيـاً للشــركة بعــد توقيــع الوزيــر ،أصبــح
األمــر يتطلــب مصادقــة مجلــس الــوزراء مــن خــال اللجنــة املشــكلة مــن قبلــه ،مــا أدى إلــى مزيــد مــن البيروقراطيــة يف
اإلجــراءات والتأخــر يف إمتــام عمليــات الشــراء.
4.يتيــح النظــام اخلــاص بالشــراء للجنــة املشــتريات يف الــوزارة عــدم األخــذ بتوصيــة جلنــة التقييــم الفنيــة للعطــاء دون احلاجــة
لتقــدمي تبريــرات ،األمــر الــذي قــد يفتــح أبوابـاً للمحابــاة والكســب الشــخصي ألحــد أو بعــض أعضــاء اللجنــة ،مــا يســتدعي
تعديــل نظــام الشــراء العــام بإضافــة أن تُلــزم جلنــة املشــتريات بتبريــر عــدم أخذهــا بتوصيــة جلنــة التقييــم.
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1-2-3

قيم النزاهة والشفافية يف إحالة وترسية عطاءات شراء األدوية واملستهلكات الطبية خالل اجلائحة

نصــت املــادة  28مــن القــرار بقانــون الشــراء العــام للعــام  2014علــى« :مــع مراعــاة الضوابــط احملــددة يف النظــام ،للجهــة املشــترية
أو دائــرة اللــوازم العامــة أو دائــرة العطــاءات املركزيــة اتبــاع أســلوب الشــراء املباشــر يف أي مــن احلــاالت اآلتيــة ........:د .يف
حــاالت الضــرورة القصــوى أو الكــوارث الطبيعيــة».
كمــا وضعــت منظمــة الشــفافية الدوليــة مجموعــة مــن املعاييــر التــي تتعلــق بالشــراء العــام واإلنفــاق أثنــاء الطــوارئ ملواجهــة جائحــة
كورونــا ،والتــي مت تعميمهــا مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية علــى وزارتــي الصحــة واملاليــة ،وتتلخــص هــذه املعاييــر
باآلتي:
1.إحــداث أو تخصيــص موقــع إلكترونــي حكومــي لتوفيــر املعلومــات املتعلقــة بالشــراء والعطــاء العــام وتضمــن املعلومــات
املتعلقــة بالبضائــع واخلدمــات املطلوبــة وآليــة التعاقــد ،ونشــر دفتــر الشــروط ،واألســعار التــي قدمــت.
2.نشــر ملخــص لعقــود املشــتريات التــي مت توقيعهــا مــع الشــركات توضــح املبالــغ وكميــات البضائــع واخلدمــات التــي ســتنفذ،
وفيمــا إذا ســتتم تغطيــة تكلفــة املشــتريات مــن املوازنــة العامــة أو ميزانيــة الطــوارئ أو مخصصــات مت اإلعــان عنهــا بواســطة
رئيــس الدولــة أو احلكومــة ،أو إذا مــا ســتتم تغطيتهــا مــن صناديــق التبرعــات.
3.نشــر معلومــات متكاملــة حــول الشــركات واألفــراد الذيــن مت التعاقــد معهــم وأســباب التعاقــد املباشــر كاســتثناء ،بحيــث توضــح
أســماء املالكــن املســتفيدين واملســاهمني جتنبـاً لتضــارب املصالــح وتطبيقـاً ملبــادئ احلوكمة الرشــيدة.
4.توضيح آلية مراقبة وتتبع اخلدمات ومتاشيها مع بنود العطاء وإجراءات ضمان اجلودة.
5.حتديــد اجلهــات الرســمية املســؤولة عــن مراقبــة تطبيــق اخلدمــات وجودتهــا ونشــر التقاريــر بشــكل دوري كأحــد متطلبــات
الشــفافية واحلوكمــة الرشــيدة.
6.أن تنقــل عمليــة طــرح وفتــح العطــاءات بشــكل مباشــر علــى شــبكة اإلنترنــت ،أو علــى األقــل يف ظــل هــذه الظــروف ،يف دائــرة
مغلقــة تضــم كافــة املتعاقديــن للعطــاء واملقاولــن اآلخريــن العاملــن يف نفــس القطــاع.
7.إتاحة اجملال لتقدمي الشكاوى والطعون حول أي خلل يف اإلجراءات املتبعة.
والســؤال األبــرز الــذي يتــم طرحــه :هــل خضعــت عمليــات شــراء األدويــة واملســتلزمات الطبيــة خــال فتــرة الطــوارئ (خاصــة أوامــر
الشــراء املباشــر) للضوابــط احملــددة بالقــرار بقانــون الشــراء العــام؟ أم أن قانــون الطــوارئ يتيــح لوزارتــي املاليــة والصحــة جتــاوز
تلــك الضوابــط وفق ـ ًا ملقتضيــات املصلحــة العامــة؟ وهــل مت االسترشــاد مبعاييــر منظمــة الشــفافية الدولــة الناظمــة لعمليــات
الشــراء خــال فتــرة اجلائحــة؟
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قــد يكــون مــن املبكــر اخلــروج بتقييــم شــامل لواقــع النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إحالــة وترســية عطــاءات شــراء األدويــة
واملســتهلكات الطبيــة خــال فتــرة الطــوارئ ،نظــراً لشــح تراكــم البيانــات وحداثــة التجربــة ،لكــن ميكــن اخلــروج بجملــة مــن
املالحظــات والنتائــج والتحديــات التــي رشــحت مــن خــال مقابــات مــع مســؤولني مــن هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة
املاليــة واإلداريــة ووحــدة التوريــدات يف وزارة الصحــة ومجلــس الشــراء العــام  ،ومــن تلــك النتائــج:
1.يتــم تطبيــق كافــة إجــراءات الشــراء ضمــن الضوابــط القانونيــة مــن خــال جلنــة شــراء مباشــر مت تشــكيلها مــن قبــل مجلــس
الــوزراء برئاســة وكيــل وزارة الصحــة وعضويــة ثالثــة ممثلــن عــن مكتــب رئيــس الــوزراء وعضويــة ديــوان الرقابــة املاليــة
واإلداريــة ووزارة املاليــة.
2.إجــراءات الشــراء املباشــر واملناقصــات خــال فتــرة الطــوارئ تســتهدف شــراء االحتياجــات مبــا يســد احلاجــة للفتــرة املتوقعــة
الطارئة.
3.لم يتم رصد أي جتاوزات يف إجراءات عمليات الشراء من قبل هيئة مكافحة الفساد خالل فترة الطوارئ.
4.متــت مراعــاة إجــراءات النزاهــة وفقـاً ملتطلبــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،مــن حيــث االمتثــال والشــفافية ،مــع حتــري
االلتــزام ،مــا أمكــن ،مبعاييــر منظمــة الشــفافية الدوليــة.
أما التحديات التي واجهت الوزارة ،فكانت على النحو التالي:
1.لــم تلتــزم الــوزارة باإلعــان عــن طــرح مناقصــات الشــراء خــال فتــرة الطــوارئ ،وجلــأت إلــى االتصــال املباشــر مــع كافــة
الشــركات مــن أجــل اختصــار الوقــت والتســريع يف إجــراءات التوريــد.
2.انخفــاض حجــم التوريــدات الطارئــة مــن بعــض أصنــاف املســتلزمات الطبيــة خــال فتــرة اجلائحــة عــن االحتياجــات الفعليــة
علــى الرغــم مــن توفــر األمــوال الالزمــة لهــا مــن قبــل صنــدوق وقفــة عــز واملنــح احملليــة واخلارجيــة املقدمــة ،إضافــة إلــى
تأخــر وصــول بعــض تلــك التوريــدات ،وميكــن تفســير ذلــك بزيــادة الطلــب العاملــي علــى بعــض أصنــاف املســتلزمات الطبيــة
بســبب ظــروف اجلائحــة ،إضافــة إلــى ارتفــاع أســعار العديــد مــن تلــك املســتلزمات نتيجــة زيــادة الطلــب عليهــا.
3.حتديــات واجهــت اللجــان الفنيــة يف الــوزارة مــن حيــث مواءمــة مواصفــات املشــتريات الطارئــة مــع املواصفــات املطلوبــة
ملواجهــة الوبــاء .ومثــال ذلــك الكمامــات وأجهــزة التنفــس واملعقمــات وغيرهــا.
 3-3الفحص اخملبري للكشف عن فيروس كورونا
أظهــرت املنصــة اإللكترونيــة الرســمية لكوفيــد 19 -إجــراء وزارة الصحــة الفلســطينية ( )326469فحصـاً للكشــف عــن اإلصابــة
بفيــروس كورونــا أو خلــو اجلســم منــه حتــى تاريــخ  10أيلــول /ســبتمبر  .2020وكشــفت املنصــة املذكــورة كذلــك عــن وجــود ()7
مختبــرات رســمية معتمــدة لفحــص األشــخاص ،وحتديــد مــدى إصابتهــم بالفيــروس مــن عدمــه ،موزعــة علــى محافظــات الوطــن،
( )6منهــا يف الضفــة الغربيــة ،ومختبــر واحــد يف قطــاع غــزة.
لكــن يف املقابــل ،ورغــم اجلهــود املبذولــة يف هــذا الصــدد ،إال أن الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان و ّثقــت عــدداً مــن االنتهــاكات،
أهمهــا :

مقابالت هاتفية بتاريخ  2020/11/1مع كل من األستاذة رشا عمارنة مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد ،واألستاذ جفال خليل جفال مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،واملهندس فائق الديك
رئيس اجمللس األعلى لسياسات الشراء العام.
دعيس ،معن .2020 .مسودة تقرير بعنوان :جاهزية دولة فلسطني إلعمال احلق يف الصحة أثناء جائحة كورونا من منظور حقوقي .الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،رام اهلل ،فلسطني.
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•مــكان أخــذ الفحوصــات :اكتظــت أماكــن أخــذ الفحوصــات اخملتلفــة املوجــودة يف احملافظــات بعــدد كبيــر مــن املواطنــن
الراغبــن يف إجــراء الفحــص ،ولــم تنظــم عمليــة اجتماعهــم ،بحيــث يتــم أخــذ العينــات يف مواعيــد متباعــدة ،منســقة مــع
الراغــب يف الفحــص ،كاالكتظــاظ الــذي حــدث يف أكثــر مــن وقــت يف محافظــات اخلليــل ،ورام اهلل والبيــرة ،ونابلــس .وقــد
جتــاوز هــذا األمــر املعاييــر التــي اعتمــدت عامل ّيـاً ،وحتــى وطن ّيـاً علــى املســتوى النظــري بشــأن التباعــد االجتماعــي ،وحتســن
ظــروف تهويــة أماكــن الفحــص ،للوقايــة مــن انتشــار الفيــروس.
•اإلعــام بنتيجــة الفحــص :علــى الرغــم مــن اســتحداث وزارة الصحــة لبرنامــج إلكترونــي مي ّكــن املواطــن الــذي أجــرى
الفحــص مــن معرفــة نتيجتــه بإدخــال رقــم هويتــه ومنطقتــه فقــط ،إال أن الهيئــة ســجلت كثيــراً مــن احلــاالت ،وال ســيما قبــل
إنشــاء هــذا التطبيــق اإللكترونــي يف شــهر آب /أغســطس  ،2020التــي لــم يتــم إعالمهــا بنتيجتهــا ،وعلمــت بهــا مــن خــال
وســائل التواصــل االجتماعــي التــي نشــرت جــداول بأســماء املفحوصــن ونتيجــة ٍّ
كل منهــم ،مبــا يُشـ ّكل انتهــاكاً للحــق يف حرمــة
احليــاة اخلاصــة الــذي ضمنتــه املــادة ( )17مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية  .كمــا أب ِلـ َغ القادمــون مــن
خــارج البــاد عبــر جســر الكرامــة (أللنبــي) احلــدودي ،والذيــن أ ُ ِخـ َذت مســوحات لهــم لفحصهــا ،أ ّنــه يف حــال عــدم االتصــال
أن نتيجــة فحصهــم ســلبية.
بهــم إلبالغهــم بنتائــج الفحــص ،فــإن ذلــك يعنــي ّ
•أســعار الفحــص :ارتفعــت أســعار شــهادات نتائــج فحوصــات كوفيــد 19 -لألشــخاص الراغبــن يف احلصــول علــى الفحــص
اختيار ّيـاً ،علمـاً أن عــدداً مــن توثيقــات الهيئــة لهــذا النــوع مــن احلــاالت أظهــرت أنــه لــم يتــم فحــص طالــب الفحــص ،وفقـاً
إلجــراءات الفحــص املعتــادة للمصابــن ،أو اخملالطــن ،أو املشــتبهني باإلصابــة بفيــروس كورونــا ،وإمنــا يتــم إجــراء فحــص دم
بســيط ال تتجــاوز تكلفتــه بالعــادة  %10مــن املبلــغ الــذي يتــم تقاضيــه مــن طالــب الفحــص.
•فحــص التعــايف :حســب متابعــات الهيئــة العديــدة ،فإنــه ال يتــم إجــراء فحــص مخبــري بعــد انتهــاء فتــرة حجــر املصــاب/
اخملتلــط /القــادم مــن اخلــارج ملعرفــة تعافيــه مــن عدمــه ،وإمنــا يتــم االعتمــاد علــى انقضــاء الفتــرة النظاميــة للحجــر
الصحــي ،وعــدم ظهــور أعــراض علــى املصــاب فقــط.
4-3

تقدمي التقارير املتعلقة باجلائحة

أبــدت وزارة الصحــة الفلســطينية اســتعدادها للمســاءلة واملكاشــفة مــع اجلمهــور ،والتزمــت الــوزارة بإصــدار واســتحداث العديــد
مــن التقاريــر الدوريــة حــول أدائهــا خــال فتــرة اجلائحــة ،وكان ذلــك مــن خــال:
•اســتحداث التقريــر الشــهري إلجنــازات الــوزارة اعتبــاراً مــن شــهر آب  2020ونشــره علــى موقــع الــوزارة ،إلــى جانــب
االســتمرار باجلهــود املبذولــة لنشــر التقريــر الصحــي الســنوي الــذي التزمــت الــوزارة بنشــره اعتبــاراً مــن العــام .2014
•ظهــور وزيــرة الصحــة يف مؤمتــرات صحفيــة لإلجابــة عــن استفســارات الصحفيــن ،وظهورهــا يف مقابــات متلفــزة عبــر
وســائل اإلعــام.

للمزيد ،راجع :التعليق العام رقم  16لسنة  1988املتعلق باملادة  17بشأن احلق يف حرمة احلياة اخلاصة الصادر عن اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية يف األمم املتحدة ،منشور على املوقع
اإللكتروني ملكتبة جامعة منيسوتاhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc.html .
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5-3

نشر املعلومات اخملتصة بفيروس كورونا

بــرز منــذ األيــام األولــى النتشــار فيــروس كورونــا حــرص وزارة الصحــة واحلكومــة الثامنــة عشــرة علــى تدفــق املعلومــات املتعلقــة
باحلالــة الوبائيــة مــن خــال:
•إنشــاء املرصــد اإللكترونــي لكوفيــد 19 -علــى املوقــع الرســمي للــوزارة ،الــذي يرصــد احلالــة الوبائيــة للمناطــق الفلســطينية
واجلهــود املبذولــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس املســتجد.
•نشر حتديثات يومية عبر مواقع وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي للتقرير الوبائي اليومي.
•نشر تفاصيل التبرعات واملنح النقدية والعينية التي تتلقاها الوزارة من املتبرعني واملانحني.
•الظهــور اإلعالمــي اليومــي للناطــق باســم الــوزارة خــال األشــهر األولــى مــن عمــر اجلائحــة يف اإليجــازات الصحفيــة للحديــث
عــن تفاصيــل احلالــة الوبائية.
6-3

التعيينات الطارئة

تخضــع عمليــات التعيــن لفئــات العمــال واإلداريــن والكــوادر الطبيــة يف وزارة الصحــة لسلســلة مــن اخلطــوات اإلجرائيــة
والرقابيــة ،تشــمل ضــرورة اإلعــان املســبق عــن الشــواغر واملؤهــات املطلوبــة ،وإعــداد امتحانــات القبــول واملقابــات ،وإشــراف
كل مــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وديــوان املوظفــن العــام.
وعلــى الرغــم مــن إعــان وزيــرة الصحــة ورئيــس الــوزراء عــن عقــد امتحانــات ومقابــات لـــ 280كادراً طب ّيـاً خــال فتــرة اجلائحــة
اســتكماالً لتلبيــة احتياجــات وزارة الصحــة العاجلــة ،التــي أفضــت إلــى توظيــف  100كادر طبــي خــال شــهر متــوز  ،2020إضافــة
إلــى البــدء بإجــراءات توظيــف أكثــر مــن  400كادر جديــد يف مرافــق الــوزارة خــال شــهر تشــرين األول  ، 2020إال أن ظــروف
إعــان حالــة الطــوارئ خــال أزمــة كورونــا حـ ّدت مــن القــدرة علــى االلتــزام بكافــة الشــروط اإلجرائيــة خــال عمليــات التوظيــف
الطارئــة ،مــا اضطــر الــوزارة إلــى اعتمــاد بعــض اآلليــات التــي قــد حتتــاج إلــى مراجعــة وتقييــم مــن قبــل اجلهــات اخملتصــة .ومــن
تلــك اإلجــراءات :
1.لــم يتــم تدقيــق إجــراءات التوظيــف مــن قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،األمــر الــذي ســيتطلب مراجعــة إجــراءات وزارة
الصحــة املتبعــة يف عمليــات التوظيــف الطارئــة.
2.جتاوز بعض الشروط املطلوبة يف عمليات التوظيف ،ومن ضمنها:
•تقليل مدة اإلعالن عن بعض الوظائف عبر وسائل اإلعالم.
•االكتفاء باإلعالن «على اللوحة» يف بعض الوظائف اخلاصة بفئة العمال.
•االكتفــاء بقواعــد بيانــات قائمــة االنتظــار لبعــض الوظائــف اإلداريــة والتمريضيــة املؤقتــة (العقــود) دون إعالنــات أو مقابــات
جديــدة ،وهــي التعيينــات التــي متــت بتمويــل مــن البنــك الدولــي خــارج إطــار املوازنــة العامــة.

https://www.maannews.net/news/2020316.html
مقابلة مع السيد جفال خليل جفال مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية
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التوصيات

ميكن إجمال التوصيات املقترحة ضمن مصفوفة التدخالت التالية:
احملور

التدخالت املقترحة

البند املستهدف

•رفــع كفــاءة برامــج التأمــن الصحــي التــي ال تغطــي أكثــر مــن  %10مــن متويــل برامــج الرعايــة الصحيــة
احلكوميــة .ويكــون ذلــك مــن خــال تبنــي منظومــة التأمــن الصحــي اإللزامــي الشــامل الــذي ســيضمن

اإلنفاق اجلاري

اســتمرارية التمويــل وتطويــر اخلدمــات الصحيــة.
•احلــد مــن الهــدر والتســرب املالــي يف بنــد التحويــات الصحيــة ،خاصــة تلــك املوجهــة للخــارج،
وباألخــص لدولــة االحتــال ،ويكــون ذلــك مــن خــال تعزيــز سياســات توطــن اخلدمــات الصحيــة يف
كل مــن املستشــفيات احلكوميــة واألهليــة واخلاصــة وفــق قاعــدة املزايــا النســبية لــكل منهــا.
•ضــرورة تبنــي خطــة إســتراتيجية متوســطة األجــل (بالتعــاون مــع القطاعــن األهلــي واخلــاص) مــن

اإلنفاق
احلكومي

اإلنفاق
الرأسمالي

أجــل رفــع عــدد األس ـ ّرة يف املستشــفيات الفلســطينية مــن  1.38ســرير إلــى  2.5ســرير لــكل 1000
نســمة خــال الســنوات اخلمــس املقبلــة ،مبــا يضمــن قــدرة أكبــر علــى مواجهــة اجلوائــح الصحيــة،
والكــوارث الناجمــة عــن الظــروف الطبيعيــة أو احلــوادث أو احلــروب.
• ُتســب للحكومــة اســتجابتها الســريعة لالحتياجــات الرأســمالية الطارئــة للقطــاع الصحــي ،وقدرتهــا
علــى حشــد مصــادر متويــل متنوعــة مــن املانحــن ،األمــر الــذي ميكــن البنــاء عليــه خــال الفتــرة مــا بعــد
اجلائحــة مــن أجــل تصحيــح اخللــل الهيكلــي يف بنيــة النفقــات الصحيــة يف فلســطني.
•االهتمــام بزيــادة أعــداد الكــوادر التمريضيــة لتقتــرب مــن املتوســط العاملــي ( 3لــكل ألــف نســمة علــى

الكوادر الطبية

األقــل).
•زيــادة مخصصــات االبتعــاث ،والتعاقــد مــع حملــة التخصصــات املطلوبــة والنــادرة يف األمــراض التــي
تشــكل النســبة الكبــرى مــن التحويــات ،وعلــى رأســها أمــراض الســرطان وزراعــة النخــاع ،وذلــك
ألغــراض توطــن اخلدمــة.
•بالنظــر إلــى أن التحويــات الطبيــة يف معظمهــا تكمــن يف اخلدمــات الصحيــة الثالثيــة املتخصصــة
(أمــراض الســرطان وزراعــة النخــاع وأمــراض املســالك البوليــة) ،ومــع ضعــف قــدرة احلكومــة علــى

القدرة
االستيعابية

اســتقطاب الكفــاءات البشــرية املتخصصــة مقارنــة مــع القطــاع اخلــاص ،ميكــن القول إن علــى احلكومة
تذليــل العقبــات أمــام مشــايف القطاعــن اخلــاص واألهلــي يف مجــال توســيع اســتثماراتها يف اخلدمــات
الصحيــة الثالثيــة ،وإعطاءهــا الضمانــات الكافيــة (ضمــن خطــة حكوميــة طويلــة األجــل) تنصــب نحــو
توطــن تلــك اخلدمــات فيهــا مــن أجــل ضمــان جدواهــا االســتثمارية ،مــع تركيــز القطــاع احلكومــي
علــى التوســع يف تقــدمي اخلدمــات الطبيــة األوليــة والثانويــة التــي تشــير البيانــات الصحيــة إلــى تقــدم
ملحــوظ يف قــدرة وزارة الصحــة علــى تقدميهــا بكفــاءة وفاعليــة.
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احملور

البند املستهدف
النفاذ للخدمات
الصحية

التدخالت املقترحة

•اعتمــاد خطــة طــوارئ دائمــة وقنــوات اتصــال وتواصــل مــع اجلمهــور حــول اخلدمــات التــي قــد تكــون
ّ
تعطلــت ،والعيــادات املغلقــة واملناوبــة خــال فتــرات الطــوارئ.

•االســتمرار يف تكثيــف اجلهــود الراميــة إلــى عــاج أي ضعــف يف جهوزيــة أنظمــة الرعايــة الصحيــة
األوليــة يف مواجهــة األوضــاع الطبيعيــة والطارئــة مــن قبــل وزارة الصحــة.
•ضبــط املــوارد املاليــة لبنــدي رســوم اخلدمــات الصحيــة والتأمــن الصحــي ،خاصــة مــع التراجــع احلــاد

املوارد املالية
األعباء املالية
والقدرة
على التكيف
املتأخرات يف
صح ّياً مع
بندي التحويالت
الوباء
الطبية واألدوية

يف تلــك املــوارد خــال فتــرة اجلائحــة .ويكــون ذلــك مــن خــال إعــادة هيكلــة رســوم اخلدمــات وأقســاط
التأمــن الصحــي وفقـاً لشــرائح الدخــل .فعلــى ســبيل املثــال ،ال بــد مــن إلغــاء احلــد األعلــى القتطاعــات

التأمــن الصحــي مــن راتــب املوظــف احلكومــي واملقــر بـــ  75شــيق ً
ال ،وااللتــزام باقتطــاع نســبة الـــ%5

املنصــوص عليهــا ،مهمــا بلــغ مســتوى الراتــب .واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى رســوم اخلدمــات الصحيــة.
•إعادة جدولة املتأخرات لصالح املستشفيات األهلية واخلاصة وااللتزام بالدفعات املقرة لصاحلها.
•ضبــط ملــف التحويــات الطبيــة ،واالســتمرار يف إجــراء إصالحــات يف نظــام التحويــات ،خاصــة
فيمــا يتعلــق بالتدقيــق واملراجعــة واســتخدام نظــم التحويــل اإللكترونــي ،ومعاجلــة النقــص يف األدويــة
املرســلة إلــى قطــاع غــزة ،إضافــة إلــى أهميــة عــاج الضعــف اخلــاص بتطبيــق التعليمــات اخلاصــة
بنظــام التحويــات الطبيــة.
•اعتمــاد عــدة مســتويات يف تصنيــف احلــاالت املرضيــة ألغــراض التحويــات الطبيــة ،بحيــث ال تعتمــد
علــى مســتويني فقــط ،بــل أن يتــم التــدرج يف اعتمــاد تلــك املســتويات ضمــن خطــة زمنيــة مدروســة تبــدأ
بثالثــة مســتويات وتنتهــي بخمســة.
•زيــادة عــدد األس ـ ّرة داخــل املستشــفيات احلكوميــة مــن أجــل تفــادي حــاالت التحويــل الناجمــة عــن
اكتظاظهــا وعــدم وجــود أس ـ ّرة كافيــة فيهــا.

•الســعي نحــو تأمــن مصــادر متويــل مــن قبــل املانحــن واملنظمــات الصحيــة العامليــة ،إضافــة إلــى بنــد
مخصصــات األدويــة واملســتلزمات الطبيــة يف املوازنــة العامــة ،مــن أجــل إعــادة جدولــة املتأخــرات
لصالــح شــركات األدويــة واملورديــن ،مبــا يضمــن احلصــول علــى أفضــل النتائــج املرجــوة مــن عمليــة
الشــراء ،واملتمثلــة يف احلصــول علــى أفضــل األســعار وأفضــل املواصفــات يف الوقــت املناســب.
•تشــديد اإلجــراءات األمنيــة داخــل املستشــفيات وحتصــن الــكادر الطبــي ضــد أي تهديــدات أمنيــة
قــد يتعــرض لهــا خــال إقــراره حلــاالت اإلحالــة لشــراء اخلدمــة مــن خــارج املستشــفيات احلكوميــة.

الشفافية
والرقابة

شراء اخلدمة
(التحويالت)

•تشــديد الرقابــة امليدانيــة مــن قبــل وحــدة الرقابــة الداخليــة يف وزارة الصحــة علــى التحويــات الصادرة
عــن املستشــفيات احلكوميــة ،مــع ضــرورة التدويــر الوظيفــي لهــم لتفــادي حــاالت الكســب الشــخصي
أو الواســطات أو شــراء الــذمم.
•ضــرورة تنظيــم االســتثناءات التــي متنــح لبعــض احلــاالت للعــاج خــارج املستشــفيات احلكوميــة ،ومنهــا
االســتثناءات املمنوحــة لوزيــر الصحــة ،بحيــث يتــم اإلعــان عنهــا وتبريرهــا للجمهــور.
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البند املستهدف

•النظــر يف مشــكلة طــول فتــرة احلصــول علــى «اخملصــص املالــي» للعطــاءات مــن قبــل وزارة املاليــة ،التــي
تصــل إلــى شــهر يف الكثيــر مــن املناقصــات.
•حتديــد ســقف زمنــي للبــت يف العــروض املقدمــة للجنــة تقييــم ودراســة العــروض املقدمــة مــن قبــل
الشــركات يف حالتــي اســتدراج عــروض األســعار واملناقصــات ،فــا يوجــد يف نظــام الشــراء العــام ســقف

إحالة وترسية
العطاءات

محــدد لذلــك.
•إعــادة النظــر بقــرار إلغــاء االســتثناء املمنــوح للجــان مشــتريات وزارة الصحــة اخلــاص الــذي كان
يفتــح لهــا عمليــات شــراء األدويــة دون ســقوف محــددة ،وتقييــم عمــل اللجنــة املكلفــة مــن قبــل مجلــس
الــوزراء ،التــي ألغــي مبوجبهــا االســتثناء .فبعــد أن كانــت اإلجــراءات تقتضــي ترســية العطــاء علــى

الشــركة الفائــزة وفتــح بــاب االعتــراض ملــدة خمســة أيــام عمــل قبــل أن يحــال نهائ ّيـاً للشــركة بعــد توقيــع

الشفافية
والرقابة

الوزيــر ،أصبــح األمــر يتطلــب مصادقــة مجلــس الــوزراء مــن خــال اللجنــة املشــكلة مــن قبلــه ،مــا أدى
إلــى مزيــد مــن البيروقراطيــة يف اإلجــراءات والتأخــر يف إمتــام عمليــات الشــراء.

•يتيــح النظــام اخلــاص بالشــراء للجنــة املشــتريات يف الــوزارة عــدم األخــذ بتوصيــة جلنــة التقييــم الفنيــة
للعطــاء دون احلاجــة لتقــدمي تبريــرات ،األمــر الــذي قــد يفتــح أبواب ـاً للمحابــاة والكســب الشــخصي
ألحــد أو بعــض أعضــاء اللجنــة ،مــا يســتدعي تعديــل نظــام الشــراء العــام بإضافــة أن تُلــزم جلنــة
املشــتريات بتبريــر عــدم أخذهــا بتوصيــة جلنــة التقييــم.

التعيينات الطارئة

•مراجعــة كافــة إجــراءات ومعاييــر التعيينــات الطارئــة التــي اتبعتهــا وزارة الصحــة خــال فتــرة اجلائحــة،
والتحقــق مــن مــدى مطابقــة تلــك اإلجــراءات للضوابــط القانونيــة الناظمــة لعمليــات التعيــن خــال
فتــرات الطــوارئ.
مبــان
ٍ
•إدراك أهميــة رفــع جهوزيــة القطاعــن األهلــي واخلــاص خــال الفتــرة احلاليــة بطوابــق أو
منفصلــة معزولــة ومجهــزة ملواجهــة أي طلــب إضــايف يف حــال االنتشــار الوبائــي لفيــروس كوفيــد،-19

النهج
التشاركي

القطاعان األهلي
واخلاص

خاصــة أن إجمالــي عــدد األســ ّرة يف غــرف العنايــة لــكل مــن الضفــة وغــزة يف كافــة املستشــفيات
احلكوميــة واخلاصــة واألهليــة ال يتجــاوز  212ســريراً ،وأن نســبة إشــغال األســرة يف املستشــفيات
احلكوميــة تصــل إلــى .%100
•إســناد املراكــز واملستشــفيات األهليــة واخلاصــة باملعقمــات والتجهيــزات والفحوصــات التــي أضافــت
إلــى أعبائهــا املاليــة أعبــاء إضافيــة.
•تفعيــل دور القطاعــن األهلــي واخلــاص وتعزيــز دورهما التشــاركي يف كل من اللجنــة الوطنية للوبائيات
واللجنــة الوطنيــة لكورونــا ،ويكــون ذلــك مــن خــال التعامــل مــع اجلائحة كحالة وطنيــة ال حكومية.
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حتديات الرعاية الصحية يف املرحلة الراهنة

املصادر واملراجع
•األمم املتحــدة ،مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لألراضــي الفلســطينية احملتلــة.

https://www.ochaopt.org/ar/content/

end-palestinian-authority-coordination-israel-response-annexation-threat-decision-already-0

•القانون األساسي الفلسطيني املعدل.2003 ،
•املوقع الرسمي لوزارة الصحةhttp://www.site.moh.ps/Index/Circle/CircleId/34/Language/ar .
•حميدان ،محمد .2019 .مشوار القطاع الصحي ما زال طوي ً
ال ،مجلة قلب األردن.
•دعيــس ،معــن .2020 .مســودة تقريــر بعنــوان :جاهزيــة دولــة فلســطني إلعمــال احلــق يف الصحــة أثنــاء جائحــة كورونــا مــن
منظــور حقوقــي .الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ،رام اهلل ،فلســطني.
•غــامن ،أمجــد .2020 .إدارة حالــة الطــوارئ الفلســطينية أثنــاء أزمــة الوبــاء العاملــي «كورونــا كوفيــدhttp://www. .»19 -
palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401

•معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة .2020 ،حتليــل القطــاع الصحــي الفلســطيني ،دراســة حتليليــة علــى املســتوى الكلــي.
رام اهلل ،فلســطني.
•منظمــة الصحــة العامليــة2019-countries-are-spending-more-on--02-https://www.who.int/ar/news-room/detail/20 .2019 ،
health-but-people-are-still-paying-too-much-out-of-their-own-pockets

•منظمة الصحة العاملية ،تخطيط قدرات املستشفيات.
•وزارة الصحــة الفلســطينية ،اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2020 ،احلســابات الصحيــة الفلســطينية 2018-2000
(سلســلة منقحة).
•وزارة الصحة الفلسطينية ،التقرير الصحي السنوي.2020 ،
•وزارة الصحة الفلسطينية ،مركز املعلومات الصحية ،بيانات غير منشورة.
•وزارة الصحة الفلسطينية ،التقرير الصحي السنوي ،سنوات متفرقة.
•وزارة الصحة الفلسطينية ،التقرير الصحي السنوي.2020 ،
•وزارة املالية الفلسطينية ،املوقع الرسمي ،التقارير الشهرية ،سنوات متنوعة.
•وزارة املالية الفلسطينية ،قانون املوازنة العامة ،سنوات متفرقة.
• UNDPوهيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة الفلسطينية .2018 ،إدارة مخاطر الفساد يف القطاع الصحي.
/ar/073361-09/8/https://www.who.int/bulletin/volumes/88

•/World Bank Open Data, 2019. https://data.worldbank.org
•http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html

•املقابالت
•مقابلة هاتفية مع األستاذة رشا عمارنة مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ .2020/11/1
•مقابلة هاتفية مع األستاذ جفال خليل جفال مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
•مقابلة هاتفية مع املهندس فائق الديك رئيس اجمللس األعلى لسياسات الشراء العام.
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة
منــذ العــام  ،2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة
ـال مــن الفســاد».
واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان ،ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
يســعى االئتــاف حال ّيـاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد ،واإلســهام يف إنتــاج
ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي .يحــرص ائتــاف أمــان
علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف
الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
رام اهلل عمارة الرمياوي -الطابق األول -شارع اإلرسال ص.ب رام اهلل  339القدس 69647
هاتف  -022974949 / 022989506فاكس 022974948
غزة شارع حبوش ،متفرع من شارع الشهداء  -عمارة درمي  /الطابق الثالث
تلفاكس  082884767تلفاكس 082884766
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