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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. النزاهــة 

والشــفافية والمســاءلة فــي توفيــر وتوزيــع لقــاح فيــروس كورونــا فــي فلســطين: شــباط- آب 2021. رام اللــه- فلســطين.

إنَّ االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر، وال 

يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــرها.
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يأتــي إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( وشــركائه مــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي 
بهــدف اســتخاص العبــر والــدروس يف مواجهــة أّيــة كــوارث وأزمــات مســتقبلية، ويأمــل ائتــاف أمــان أن يتــّم التعامــل مــع 
توصيــات هــذا التقريــر بأعلــى درجــات املســؤولية مــن قبــل صنــاع القــرار، والعنايــة الواجبــة للحــد مــن مخاطــر الفســاد 
احملتملــة املتوقعــة يف حــاالت الكــوارث البيئيــة والصحيــة والطبيعيــة. وقــد أجمــل االئتــاف ماحظاتــه علــى كيفيــة إدارة 

وزارة الصحــة مللــف توفيــر اللقاحــات الضروريــة وجــدول عمليــة التطعيــم يف تقريــر مفصــل.

اعتمــد إعــداد التقريــر علــى عمليــة رصــد يومــي مهنيــة إلجــراءات توفيــر وتوزيــع اللقــاح إضافــة إلــى تنفيــذ اســتطاع رأي 
ميدانــي للمواطنــن داخــل مراكــز التطعيــم ممــن تلقــوا اخلدمــة وهــم اجلهــة األقــدر علــى تقييــم اخلدمــة ومــن يجــب األخــذ 
مباحظاتهــم للتعــرف علــى مــدى رضــا املواطنــن عــن عمليــة توفيــر وتوزيــع اللقــاح بهــدف تقييــم التجربــة وتصويــب أّيــة 

جتاوزات.

صحيــح أّن معظــم دول العالــم تســابقت للحصــول علــى اللقاحــات التــي كانــت محــدودة، بــل ومــارس البعــض أســاليب خــارج 
ــر شــفافة  ــة الســماح مبمارســات غي ــة الطــوارئ للحكوم ــاح إعــان حال ــك. يف فلســطن أت ــق ذل ــون والنظــام لتحقي القان
للحصــول علــى بعــض اللقاحــات مــا أربــك إدارة عمليــة ترتيــب األولويــات يف توجيــه اللقاحــات للمواطنــن واجلهــات األكثــر 

احتياجــاً.

● مواجهــة مخاطــر الكــوارث: اعتمــدت وزارة الصحــة مشــروعها املقــّدم ملنظمــة الصحــة العامليــة للحصــول علــى اللقــاح مــن 
خــال منظمــة كوفاكــس، واملتضمــن ملشــروع أولويــات، واّدعــت أّن لديهــا القــدرة علــى إدارة هــذا امللــف باالســتناد إلــى مــا 
يتوفــر لديهــا مــن كــوادر. ولكــن علــى مــا يبــدو، فإّنــه لــم يكــن لــدى احلكومــة الفلســطينية خطــة وطنيــة شــاملة وواضحــة 
املعالــم ومتفــق عليهــا مــن قبــل جميــع األطــراف ذات العاقــة تضمــن توزيــع اللقــاح، وتنفيــذ التطعيــم بشــكل عــادل وفّعــال 

بســبب نقــص الكــوادر وكثــرة التدخــات اخلارجيــة يف عمــل وزارة الصحــة.

● توفيــر اللقاحــات: شــهدت صفقــة تبــادل اللقاحــات مــع اجلانــب اإلســرائيلي ومابســاتها خروقــات واختــاالت سياســية 
وقانونيــة وإداريــة، يف شــكل ومضمــون االتفــاق، ويف إجــراءات العنايــة الواجبــة الســتام الشــحنات والتأكــد منهــا، وفقــاً ملــا 
جــاء يف تقريــر جلنــة تقصــي احلقائــق. ومــن هنــا يؤكــد ائتــاف أمــان علــى ضــرورة متابعــة تقريــر جلنــة تقصــي احلقائــق 
التــي مت تشــكيلها وخرجــت بنتائــج تؤكــد هــذه اخلروقــات واالختــاالت التــي تســتوجب املســاءلة واحملاســبة لتعزيــز ثقــة 

املواطــن بســيادة القانــون وبالســلطة عمومــاً وبــوزارة الصحــة بشــكل خــاص.

● جدولــة التطعيــم: خــال املرحلــة األولــى، شــاب عمليــَة توزيــع اللقاحــات »التطعيــم« ضعــٌف يف االلتــزام مــن قبــل وزارة 
الصحــة بتطبيــق دقيــق خلطــة األولويــات، التــي مت اإلعــان عنهــا مــن قبــل احلكومــة والــوزارة وفــق معاييــر منظمــة الصحــة 
العامليــة. حيــث حصلــت جتــاوزات أحيانــاً، باســتغال النفــوذ والواســطة، مت فيهــا تقــدمي اللقاحــات ألفــراد أو مســؤولن 
ــة وبعــض  ــوزارة الصحــة وبعــض املؤسســات احلكومي ومؤسســات خــارج املراكــز الرســمية للتطعيــم )يف املقــّر الرئيســي ل
مؤسســات اجملتمــع املدنــي وبعــض الشــركات اخلاصــة(، لصالــح أفــراد ليــس لهــم حــق األولويــة وفقــاً خلطــة األولويــات 

املعلنــة مــن قبــل احلكومــة ووزارة الصحــة وخصوصــاً يف املرحلــة األولــى مــن عمليــة توزيــع اللقــاح.

ــة: بالرغــم مــن أّن الطواقــم الطبيــة الفلســطينية بذلــت جهــداً هامــاً يف متابعــة حــاالت  ــم الطبي ــة الطواق ــي ومهني ● تفان
اإلصابــة بفيــروس كورونــا بتفــاٍن ومهنيــة، ورغــم اإلجــراءات والتعليمــات التــي فرضتهــا احلكومــة الفلســطينية الحتــواء آثــار 
اجلائحــة الصحيــة واالجتماعيــة التــي كان لهــا أثــر كبيــر يف الســيطرة علــى اجلائحــة، إّلا أّن االضطــراب يف معاجلــة اآلثــار 

االقتصاديــة الناجمــة عــن توقــف العمــل وانتظــام العمليــة التعليميــة أعــاق عمليــة التعــايف. 
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◄ امللخص التنفيذي:

يف إطــار ســعي االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( لتعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمليــة إدارة مكافحــة 
فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، قــام االئتــاف، بالشــراكة مــع مجموعــة مــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي، برصــد واقــع عدالــة توزيــع اللقاحــات 
املضــادة لفيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، ومــدى شــفافية اإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل وزارة الصحــة، إلــى جانــب مــا يغطيــه التقريــر مــن رصــد 
وتتبــع لتنفيــذ السياســة العامــة املعلنــة مــن قبــل وزارة الصحــة واجلهــات احلكوميــة ملكافحــة فيــروس كورونــا، واإلجــراءات والتدخــات ذات 
ــر حــول النزاهــة  ــي ختامــاً لسلســلة تقاري ــه يأت ــى 31 آب/ أغســطس 2021، فإّن ــن 1 آذار/ مــارس حت ــة مــا ب ــرة الواقع العاقــة خــال الفت

والشــفافية واملســاءلة يف إدارة عمليــة توفيــر وتوزيــع لقــاح فيــروس كورونــا يف فلســطن.

اســتند التقريــر إلــى املعلومــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة واجلهــات احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املدنــي املعنيــة مبتابعــة الشــأن الصحــي، 
باإلضافــة إلــى اســتطاع رأي للمواطنــن املراجعــن ملراكــز التطعيــم التــي مت فتحهــا لتلقــي اللقاحــات املضــادة لفيــروس كورونا أجــراه االئتاف 
مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، علــى مــدار أربعــة أشــهر مــن أيــار/ مايــو وحتــى آب/ أغســطس 2021، بهــدف فحــص شــفافية وعدالــة 

توزيــع اللقاحــات علــى املواطنــن يف مراكــز التطعيــم املعتمــدة مــن قبــل وزارة الصحــة، حســب مبــدأ األولويــة. 

مت تصميــم االســتمارة مــن قبــل باحثــن يف ائتــاف أمــان، باإلضافــة إلــى استشــارة خبــراء يف اجملــال، حيــث تكونــت مــن جزئــن: جــزء أجــاب 
عليــه املبحوثــون، وتكــّون مــن 22 ســؤاالً قاســت الوضــع الدميغــرايف للمبحوثــن وتقييمهــم لســير عمليــة التطعيــم ومــدى رضاهــم عنهــا، واجلزء 
الثانــي يتعلــق مبشــاهدات الباحــث حــول ســير عمليــة التطعيــم، وتكــّون مــن أربعــة أســئلة مــع تفرعاتهــا. ووصــل عــدد االســتمارات إلــى 2500 

اســتمارة، 2000 منهــا يف الضفــة الغربيــة، و500 يف قطــاع غــزة. 

أّكــد التقريــر، باالســتناد للتقريــر الوبائــي الــذي أعّدتــه وزارة الصحــة الفلســطينية حــول فيــروس كورونــا يف فلســطن، بــأّن عــدد املواطنــن الذيــن 
تلقــوا اللقــاح املضــاد لفيــروس كورونــا، بلــغ حتــى 31 آب/ أغســطس 2021 مــا مجموعــه 935,756 شــخصاً، بواقــع 688,802 مواطنــاً يف الضفــة 
الغربيــة، و246,954 مواطنــاً يف قطــاع غــزة؛ بينهــم 456,543 تلقــوا اجلرعتــن مــن اللقــاح. كمــا صّرحــت وزيــرة الصحــة د. مــي كيلــة بوصــول 
فلســطن ما يقارب 2 مليون جرعة من مصادر مختلفة، من بينها 1.5 مليون جرعة مت شــراؤها من موازنة دولة فلســطن من شــركات مختلفة.

غّطــى التقريــر قضايــا محوريــة متثلــت يف إجــراءات احلكومــة الحتــواء جائحــة كورونــا، مــن توفيــر اللقاحــات حتــى 31 آب/ أغســطس 2021، 
باإلضافــة إلــى توزيــع اللقــاح واســتخدامه وفقــاً لبرنامــج األولويــات مــن قبــل احلكومــة ووزارة الصحــة والعاملن فيهــا، وإجراءات الســفر يف ظّل 

جائحــة كورونا. 

كمــا تنــاول التقريــر صفقــة تبــادل اللقاحــات مــع اجلانــب اإلســرائيلي ومابســاتها، حيث أشــار تقرير جلنة تقصي احلقائق إلى وجــود خروقات 
واختــاالت سياســية وقانونيــة وإداريــة، ســواء يف طريقــة االتفــاق والتســليم مبرجعيــة احملاكــم اإلســرائيلية للنظــر يف بنــود االتفــاق حــال وجــود 
خــاٍف بــن الطرفــن، أو يف عــدم اتخــاذ إجــراءات العنايــة الازمــة الســتام الشــحنات والتأكــد منهــا. ووفقــاً ملــا جــاء يف نــص تقريــر اللجنــة، 
فــإّن التحقيــق الــذي أجرتــه ال يلغــي النظــر فيمــا إذا كانــت هــذه التجــاوزات حتتــاج إلــى ماحقــة جنائيــة. "تؤكــد اللجنــة أّن هــذا التقريــر ليــس 

بديــًا عــن أّيــة حتقيقــات جنائيــة أو قضائيــة أو أّيــة حتقيقــات إداريــة داخليــة قــد تقــوم بهــا اجلهــات الرســمية اخملتصــة."

شــهدت عمليــة التطعيــم بشــكل عــام ويف أكثــر مــن موقــع ضعفــاً يف االلتــزام الكامــل مــن قبــل وزارة الصحــة بتطبيــق دقيــق خلطــة األولويــات، 
التــي مت اإلعــان عنهــا مــن قبــل احلكومــة والــوزارة وفــق معاييــر منظمــة الصحــة العامليــة. حيــث حصلــت جتــاوزات أحيانــاً وبشــكل أساســي 
يف اســتغال النفــوذ والواســطة، بتقــدمي اللقاحــات ألفــراد أو مســؤولن ومؤسســات خــارج املراكــز الرســمية للتطعيــم )املقــّر الرئيســي لــوزارة 
الصحــة وبعــض املؤسســات احلكوميــة وبعــض مؤسســات اجملتمــع املدنــي وبعــض الشــركات اخلاصــة(، لصالــح أفــراد ليــس لهــم حــّق األولويــة 

وفقــاً للبروتوكــوالت املعتمــدة عامليــاً.

أظهــرت نتائــج الدراســة امليدانيــة النطباعــات ومواقــف املواطنــن الذيــن تلّقــوا اللقاح املضاد لفيروس كورونــا يف مراكز التطعيم املعلنة، التي مت 
إجراؤهــا يف الفتــرة الواقعــة مــا بــن شــهر أيــار/ مايــو وآب/ أغســطس مــن عــام 2021، أّن عمليــة التطعيــم متــت بشــكل مقبــول مــن حيــث رضــا 
املواطنن عن عملية التطعيم يف املراكز، كما شــهدت العملية حتّســناً يف األداء بشــكل عام فيما يتعلق بوقت االنتظار يف مراكز التطعيم، ويف 
تنظيــم الــدور، ونظافــة املراكــز، وعــدم وجــود الواســطة. ولكــن تراجــع األداء يف التســجيل على املنصــة، والتواصل من قبل الوزارة مع املســجلن، 

واإلخبــار بنــوع اللقــاح للمســجلن، وإجراءات تقدمي الشــكاوى مــن قبل املواطنن.
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◄ مقّدمة :
تأثــرت دولــة فلســطن منــذ العــام 2020 بانتشــار جائحــة كورونــا "كوفيــد-19" وتأثيراتهــا الصحيــة واالقتصاديــة املباشــرة 
وغيــر املباشــرة، ويف إطــار ســعيها ملعاجلــة التأثيــرات الصحيــة اتخــذت احلكومــة الفلســطينية سلســلة مــن السياســات 
واإلجــراءات للحصــول علــى اللقاحــات املضــادة لفيــروس كورونــا، والقيــام بعمليــة تطعيــم للمواطنــن للحــد مــن اإلصابــة 
بالفيــروس، وتعزيــز مناعــة اجملتمــع يف مواجهتــه. كمــا اتخــذت احلكومــة مجموعــة مــن املبــادرات لتفعيــل القــدرات 
الذاتيــة ملواجهــة الضغوطــات التــي تعــرض لهــا اجلهــاز الصحــي، وترتيبــات ماليــة إضافيــة لتأمــن االحتياجــات الطارئــة 

يف اجملــال الصحــي واالقتصــادي واالجتماعــي، مــا تطلــب إعــان حالــة الطــوارئ مبرســوم مــن ســيادة الرئيــس.

يأتــي إصــدار هــذا التقريــر اخلتامــي بنــاًء علــى سلســلة تقاريــر حــول النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة عمليــة توفيــر 
ــى  ــا يف فلســطن، وذلــك يف إطــار ســعي االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( إل ــع لقــاح فيــروس كورون وتوزي

تعزيــز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عمليــة إدارة مكافحــة فيــروس كورونــا.

ــل وزارة الصحــة واجلهــات  ــة مــن قب ــذ السياســة العامــة املعلن ــٍع لتنفي ــى رصــٍد وتتب ــر ســابقة الذكــر إل اســتندت التقاري
ــا، واإلجــراءات والتدخــات ذات العاقــة، باإلضافــة إلــى اســتطاع رأي للمواطنــن  احلكوميــة ملكافحــة فيــروس كورون
املراجعــن ملراكــز التطعيــم التــي مت فتحهــا لتلقــي اللقاحــات املضــادة للفيــروس، أجــراه االئتــاف مــن أجــل النزاهــة 
واملســاءلة )أمــان(، خــال أشــهر أيــار وحزيــران ومتــوز وآب مــن عــام 2021، بهــدف فحــص شــفافية وعدالــة توزيــع 

ــة. ــدأ األولوي ــل وزارة الصحــة، حســب مب ــم املعتمــدة مــن قب ــز التطعي ــن يف مراك ــى املواطن اللقاحــات عل

ــه يهــدف إلــى إظهــار دور منظمــات اجملتمــع املدنــي باملشــاركة  ــر، فإّن إضافــة إلــى الــدور الرقابــي الــذي يعكســه التقري
مــع األطــراف الرســمية يف إدارة ومكافحــة وبــاء كورونــا، وتعزيــز حقــوق املواطنــن يف احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة 
ــى  ــراً الدعــوة إل ــم، وأخي ــة مشــاهدات أو تعــرض حلــاالت فســاد خــال مراحــل التطعي ــع اللقــاح، واإلبــاغ عــن أّي بتوزي

اعتمــاد توصيــات التقاريــر ونتائجهــا مــن قبــل وزارة الصحــة واجلهــات اخملتصــة.

أواًل: إجراءات احلكومة يف احتواء جائحة كورونا:
ــاء  ــدة للحــد مــن ســرعة انتشــار الوب ــة الطــوارئ، واتخــذت إجــراءات عدي ــارس 2020 حال ــذ آذار/ م ــة من فرضــت احلكوم
"اجلائحــة". وأبــدى غالبيــة اجلمهــور يف بدايــة اجلائحــة الرضــا عــن إجــراءات احلكومــة ووزارة الصحــة وأجهــزة األمــن، 
وحتســنت ثقــة اجلمهــور بسياســة احلكومــة يف االســتجابة واالحتــواء مــن خــال فــرض مجموعــة إجــراءات، مّكنتهــا يف 
بدايــة اجلائحــة مــن محاصــرة العــدوى وتقليــل انتشــارها بشــكل كبيــر، إّلا أّن الضغوطــات االقتصاديــة علــى املواطنــن جــراء 
اإلغاقــات، وعــدم قــدرة احلكومــة علــى تعويــض املتضرريــن اقتصاديــاً، زادت مــن الضغوطــات املفروضــة علــى احلكومــة مــا 

ــادة يف انتشــار املــرض.  دفعهــا إلــى تخفيــض إجــراءات اإلغــاق، األمــر الــذي أدى إلــى زي
كمــا ترافــق ذلــك مــع تراخــي احلكومــة الفلســطينية يف تطبيــق البروتوكــوالت الوقائيــة التــي حتظــر التجمعــات، مثــل جتمعــات 
األعــراس، وبيــوت العــزاء، واالحتفــاالت السياســية مثــل حفــل انطاقــة حركــة فتــح، واحتفــاالت اســتقبال األســرى، وغيرهــا، 
وتبــع ذلــك اســتهتار املواطنــن باإلجــراءات الوقائيــة وتقاعســهم عــن احترامهــا، وتزامــن مــع ذلــك انخفــاض رضــا النــاس عــن 

أداء احلكومــة ووزارة الصحــة يف مواجهتهمــا للجائحــة.
مت اكتشــاف لقــاح للفيــروس بعــد إجــراء التجــارب علــى بعــض العينــات البشــرية، يف نهايــة 2020 وبدايــة 2021. وبــدأت دول 
العالــم يف تلــك املرحلــة بوضــع خططهــا لشــراء اللقــاح، وإجــراء التطعيــم لشــعوبها وفــق معاييــر وأولويــات استرشــدت بهــا مــن 
منظمــة الصحــة العامليــة. وعلــى الصعيــد الفلســطيني، بــدأت احلكومــة ووزارة الصحــة مبحاولــة توفيــر اللقاحــات الازمــة 
مــن خــال تبرعــات مباشــرة مــن دول صديقــة، أو مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة، أو حتــى إمكانيــة شــرائها بتمويــل وطنــي، 
كمــا أعلنــت أّن لديهــا خطــة ملنــح اللقاحــات للمواطنــن حســب معاييــر محــددة لألولويــات1، وفتحــت منصــة إلكترونيــة لتســجيل 

املواطنــن لتلقــي اللقــاح، وبــدأت عمليــاً بإعطــاء اللقاحــات. 

1 انظر/ي امللحق رقم )1( اخلاص مبراحل التطعيم ضد فيروس كورونا.
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واجهــت احلكومــة الفلســطينية ووزارة الصحــة انتقــادات عديــدة، خــال عملهــا يف التعامل مع اجلائحة، كما واجهت انتقــادات أكثر واتهامات 
بضعف االلتزام مببادئ الشــفافية وقيم النزاهة يف آلية توزيع اللقاحات خصوصاً يف املرحلة األولى من اســتام وتوزيع اللقاح. األمر الذي 
أضعــف ثقــة املواطنــن بإجــراءات عمــل الــوزارة بشــأن نــوع اللقــاح وعدالــة توزيعــه وفقاً للبروتوكوالت املعتمدة من منظمــة الصحة العاملية، ما 

انعكس ســلباً على مســتوى االســتجابة إلجراءات احلكومة ووزارة الصحة يف مجابهة الفيروس واحلد من انتشــاره. 
كما واجهت احلكومة ووزارة الصحة انتقادات واســعة واتهامات بعدم النزاهة يف توزيع اللقاحات، خاصة عندما اعترفت احلكومة بإعطاء 

اللقــاح لعــدد مــن كبــار املســؤولن ممــن ال ينطبــق عليهــم جــدول األولويات ومراحلها املعلنة. )كما هو واضــح يف بيانْي وزارة الصحــة أدناه(

ثانيًا: توفير اللقاحات وتوزيعها حتى 31 آب/ أغسطس 2021:
مــع وصــول اللقاحــات واســتامها، أظهــرت وزارة الصحــة الفلســطينية كفــاءة يف تنظيــم إيصــال اللقاحــات املضــادة لفيــروس كورونــا ملراكــز 
التطعيــم، وفقــاً لشــروط ومعاييــر النقــل والتخزيــن العامليــة املعتمــدة، ســواء تلــك التــي وصلتهــا بدعــم مــن مجموعــة مــن الــدول املانحــة، أو 

اللقاحــات التــي مت اســتيرادها الحقــاً بعــد االتفــاق مــع بعــض الشــركات املُصّنعــة.
قامــت وزارة الصحــة باإلعــان رســمياً عــن اســتام اللقاحــات وتوزيعهــا علــى مراكــز التطعيم يف احملافظات، حيث مت نشــر معلومات تتعلق 
بوصــول اجلرعــات ومصدرهــا وكمياتهــا، عبــر املوقــع اإللكترونــي لــوزارة الصحــة وصفحتهــا علــى الفيســبوك، واســتجابت وزارة الصحــة 
لتخوفــات املواطنــن مــن اســتخدام لقــاح أســترازينيكا وقامــت بإلغــاء الدفعــات التــي كانــت قــد اتفقــت عليهــا مســبقاً، نتيجــة التصريحــات 
التــي صــدرت بخصــوص اللقــاح، واألعــراض اجلانبيــة املترتبــة عليــه، وجنحــت يف التعاقــد مع شــركة فايزر لشــراء 4 مليــون و1400 جرعة.
بــدأت احلكومــة الفلســطينية بإجــراءات شــراء وتوفيــر لقاحــات مضــادة لفيــروس كورونــا، يف بدايــات كانــون األول/ ديســمبر 2020. وبهــذا 
اخلصــوص، أوضحــت وزيــرة الصحــة الفلســطينية د. مــي الكيلــة، بأّنــه جــرى تشــكيل جلنــة وطنيــة مــن أجل شــراء اللقاح مــن أفراد ممثلن 
عــن القطــاع العــام واخلــاص واألهلــي، وأّن مؤسســة تابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة ســتتبرع بجــزء منــه. كمــا أّكــدت علــى دور اللجنــة يف 

دراســة فعاليــة مجموعــة مــن اللقاحــات، واإلشــراف علــى توزيعهــا يف مراكــز التطعيــم، حســب الفئــات التــي ســتحددها وزارة الصحــة2.  
وشــدد ائتــاف أمــان منــذ البدايــات علــى ضــرورة نشــر املعلومــات املتعلقــة بوصــول اللقاحــات لدولة فلســطن، واتخــاذ الوســائل التي تدعم 
مبادئ الشــفافية من خال نشــر خطة لتوزيع اللقاحات حســب بروتوكول مبدأ األولوية، جتنباً للفوضى وعدم شــعور املواطنن بالعدالة، 
األمــر الــذي ســيدفع شــريحة مــن الشــعب للوصــول إلــى اللقــاح مــن خــال الواســطة واحملســوبية، حيــث بــادر ائتــاف أمــان بإرســال كتــاب 
رســمي لدولــة رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية بتاريــخ 2020/12/07 3، بهــذا اخلصــوص. كمــا طالــب ائتــاف أمــان أن يتــم وضــع خطــة 
ومعاييــر لتوزيــع اللقاحــات بالشــراكة مــع القطاعــْن اخلــاص واألهلــي، لضمــان توزيــع اللقاح بشــكل عادل ومنصف مع منــح األولوية لبعض 

الفئــات التــي حتتــاج عنايــة صحيــة خاصة. 

2 انظر/ي امللحق رقم )2( اخلاص بقرار وزيرة الصحة تشكيل جلنة لقاحات كورونا.
3 انظر/ي امللحق رقم )3( اخلاص برسالة االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( لرئيس الوزراء حول توزيع لقاح كوفيد 19.
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 جدول توضيحي: اللقاحات التي مت اإلعالن عن وصولها حتى تاريخ 31 آب/ أغسطس، حسب اجلهات امُلرِسلة لها ونوعها، 
وتاريخ استالمها، وعدد اجلرعات التي مت احلصول عليها، وكيفية توزيعها جغرافيًا

التوزيع الجغرافي الكمية تاريخ االستالم نوع اللقاح الجهة الُمرِسلة

12 ألف جرعة
)10 آالف جرعة من لقاح 
سبوتنيك V/ 2000 جرعة 

من لقاح موديرنا(4

01 شباط 2021 موديرنا 
وسبوتنيك

 »إسرائيل«
وروسيا

قطاع غزة 20 ألف جرعة5 21 شباط 2021 سبوتنيك اإلمارات

قطاع غزة 38,700 جرعة6 11 آذار 2021 سبوتنيك اإلمارات

- 24 ألف جرعة7 17-18 آذار 2021 أسترازينيكا مبادرة كوفاكس

- 37,440 جرعة8 17-18 آذار 2021 فايزر مبادرة كوفاكس

90 ألف جرعة 
للمحافظات الشمالية

10 آالف جرعة 
للمحافظات الجنوبية

100 ألف جرعة9 29 آذار 2021 سينوفارم الصين

43,200 جرعة للضفة 
الغربية

28,800 جرعة لقطاع 
غزة 72 ألف جرعة10  20 نيسان 2021 أسترازينيكا مبادرة كوفاكس

قطاع غزة 10 آالف جرعة11 21 أيار 2021 سينوفارم اليونيسيف

56,160 جرعة للضفة 
الغربية

46,800 جرعة لقطاع 
غزة

102,960 جرعة12 25 أيار 2021 فايزر  اليونيسيف عبر
مبادرة كوفاكس

قطاع غزة 30 ألف جرعة13 06 حزيران 2021 سبوتنيك  تيار اإلصالح
الديمقراطي

- 500 ألف جرعة14 08 حزيران 2021 قطر

قطاع غزة 20 ألف جرعة15 13 حزيران 2021 سبوتنيك  اإلمارات

قطاع غزة

109,620 جرعة 
)49,950 جرعة من لقاح 
سبوتنيك/ 59,670 جرعة 

من لقاح فايزر(16

14 تموز 2021 سبوتنيك 
وفايزر

 الصحة
الفلسطينية

2000 جرعة 
لقطاع غزة

200 جرعة 
للديوان امللكي 

األردني

9800 جرعة 
للضفة الغربية

https://www.facebook.com/269187066540512/posts/3599950550130797/?d=n  4
https://bit.ly/33OxoV9 :5  انظر/ي

 6  اإلمارات تزّود قطاع غزة بشحنة ثانية من لقاح كورونا، سكاي نيوز عربية، https://bit.ly/31LUBGC .2021/03/15. يُشار إلى أّنه مت اعتماد »توزيع الكمية على الضفة الغربية وقطاع غزة« بناء على خبر صحفي 
https://bit.ly/30hnxFW .2021/03/11 ،نُشر على روسيا اليوم ولم تنِف وزارة الصحة ذلك    

 https://bit.ly/3qcwR6V :7  انظر/ي
 https://bit.ly/3sm8gPN 8   انظر/ي
 https://bit.ly/3soyAc7 9   انظر/ي
 https://bit.ly/3FjproC 10   انظر/ي

 https://uni.cf/3H10K0F 11   انظر/ي
 https://uni.cf/32dmY0N 12   انظر/ي
/ https://bit.ly/3mnUw2Z 13   انظر/ي

 14  فلسطن تدخل مرحلة التعايف احلذر من كورونا… وقطر تتبرع بـ 500 ألف جرعة تطعيم القدس العربي، https://tinyurl.com/2p8hsd5u .2021/06/09. ويشار إلى أّنه مت اعتماد ذلك يف خبر صحفي نُشر
     على القدس العربي ولم تنِف وزارة الصحة ذلك.

https://bit.ly/3H7oh0d 15   انظر/ي
https://bit.ly/3eaATqD 16   انظر/ي
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ــوع اللقاحــات التــي مت احلصــول عليهــا مــن قبــل وزارة الصحــة أو مت إدخالهــا إلــى  ولــدى تدقيــق ائتــاف أمــان يف عــدد ون
قطــاع غــزة، ظهــر عــدم دقــة األرقــام املعلنــة. حيــث يُظِهــر اجلــدول التالــي فروقــات بــن عــدد اللقاحــات املُعلـَـن عنهــا، وعــدد 

اللقاحــات وفقــاً للجنــة لقاحــات كورونــا20 حتــى 10 حزيــران/ يونيــو 2021.

ثالثًا: توزيع اللقاح واستخدامه وفقًا لبرنامج األولويات:

ــة، بحيــث تكــون  ــدأ األولوي ــع اللقــاح ستســير وفــق مب ــة توزي ــوزراء د. محمــد اشــتية أّن آلي ــد رئيــس ال ــى الرغــم مــن تأكي عل
ــار الســن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 ســنة، وذلــك ضمــن اخلطــة  ــة كب ــة للعاملــن يف القطــاع الصحــي، تليهــم فئ األولوي
التــي نشــرتها وزارة الصحــة للتطعيــم ضــد فيــروس كورونــا، والتــي أعلنــت الــوزارة بأّنهــا ســتتم علــى 4 مراحــل، اســتناداً إلــى 
ــاً يــوم الثاثــاء  توصيــات منظمــة الصحــة العامليــة، واللجنــة االستشــارية العامليــة اخلاصــة باملطاعيــم، أصــدرت الــوزارة بيان
02 آذار/ مــارس، تفيــد مبوجبــه أّنــه مــن بــن اجلرعــات التــي وصلــت الضفــة الغربيــة، مت منــح 90% للعاملــن الصحيــن يف 
اخلطــوط األماميــة، فيمــا مت إعطــاء مــا تبقــى منهــا ملســؤولن يف الرئاســة ورئاســة الــوزراء، ومســؤولي االنتخابــات، وبعــض 
الســفارات الدوليــة، وأعضــاء الفريــق الوطنــي لكــرة القــدم، باإلضافــة إلــى مــا يقــارب 100 طالــب كانــوا بحاجــة إلــى اللقــاح 
لغايــة الســفر. وبهــذا اخلصــوص، وبعــد إعــداد ونشــر وزارة الصحــة خلطــة توزيــع اللقاحــات، أرســل ائتــاف أمــان كتابــاً لوزيــرة 
الصحــة يؤكــد فيــه مجــدداً علــى ضــرورة تعزيــز تدابيــر الشــفافية يف عمليــات التخطيــط والتوزيــع للّقاحــات حســب األماكــن 

والفئــات21.

 https://www.wafa.ps/Pages/Details/29078  )17   انظر/ي وكالة االنباء الفلسطينية )وفا
 https://bit.ly/3ea3ixa 18  انظر/ي

/ https://m.facebook.com/unicefpalestine  19  انظر/ي صفحة منظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسف« على الرابط التالي
20   وفقاً لوثيقة اّطلع عليها ائتاف أمان كان قد مت تداولها يف جلنة لقاحات كورونا حتمل تاريخ 2021/6/10.

21 انظر/ي امللحق رقم )4( اخلاص برسالة االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( لوزيرة الصحة حول خطة توزيع اللقاحات. 

عدد الجرعات المعلن عنها نوع اللقاح
وتم إدخالها إلى فلسطين

عدد الجرعات وفقًا للجنة 
لقاحات كورونا

الفرق

155 ألف251 ألف96 ألفأسترازينيكا

140,400265,500125,100فايزر

98,700149,20050,500سبوتنيك

مطابق110 ألف110 ألفسينوفارم

200045002500موديرنا

التوزيع الجغرافي الكمية تاريخ االستالم نوع اللقاح الجهة الُمرِسلة

- 150 ألف جرعة 17 12 آب 2021 فايزر  الصحة
الفلسطينية

300 ألف جرعة 
للضفة الغربية

200 ألف جرعة لقطاع 
غزة

500 ألف جرعة18 24 آب 2021 موديرنا
 الواليات المتحدة
 األمريكية عبر
مبادرة كوفاكس

60 ألف جرعة للضفة 
الغربية

40 ألف جرعة لقطاع 
غزة

100 ألف جرعة19 25 آب 2021 -  اليونيسيف عبر
مبادرة كوفاكس
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وبنــاًء علــى توزيــع عــدد مــن اللقاحــات خــارج إطــار خطــة واضحــة وتفصيليــة ومنشــورة، واســتناداً للمعلومــات الــواردة 
ــارات خاصــة  ــاً العتب ــع اللقــاح متــت أحيان ــأّن ممارســة توزي واملشــاهدات التــي حصلــت عليهــا مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ب
ملقربــن مــن أصحــاب النفــوذ وفقــاً للمحســوبيات والعاقــات الشــخصية علــى حســاب املصلحــة العامــة، دون االكتــراث 
بالواقــع الوبائــي اخلطيــر، طالــب ائتــاف أمــان دولــة رئيــس الــوزراء بتشــكيل جلنــة حتقيــق22،  للنظــر يف عمليــة توزيــع اللقــاح، 
ومحاســبة كّل مــن ســمح بتجــاوز مبــادئ التوزيــع، باإلضافــة إلــى املطالبــة بنشــر خطــة واضحــة آلليــات توزيــع لقــاح كوفيــد 19.

أّمــا بخصــوص خطــة توزيــع اللقــاح يف قطــاع غــزة، فقــد أعــّدت وزارة الصحــة هنــاك خطــة منفصلــة عــن خطــة الــوزارة يف 
الضفــة الغربيــة، دون أن تنشــرها. ووّجــه مكتــب ائتــاف أمــان يف القطــاع رســالة لوكيــل الــوزارة طالــب فيهــا بضــرورة اإلفصــاح 
ــك،  ــة ذل ــان يف متابع ــة ألم ــن احملــاوالت احلثيث ــى الرغــم م ــرد، عل ــاون بال ــم التع ــور، دون أن يت عــن اخلطــة ونشــرها للجمه
ــه للعمــوم، عبــر النشــرات اليوميــة اخلاصــة مبلــف كورونــا،  واكتفــت الــوزارة بتوضيــح شــروط تلقــي اللقــاح للعمــوم، ومراحل

وكانــت كمــا يلــي: 

● مباشرة التطعيم أوالً لكبار السن.
● الطاقم الصحي والعاملون يف اخملتبرات واملستشفيات )خط الدفاع األول ضد كورونا(.

● أصحاب األمراض املزمنة، ومن هم فوق عمر الـ 50 عاماً، والراغبون بتلقي اللقاح.

وقد خصصت وزارة الصحة واألونروا يف غزة مراكز لتلقي اللقاح، موزعة على احملافظات23. 
ــق  ــق دقي ــل وزارة الصحــة بتطبي ــزام الكامــل مــن قب ــر مــن موقــع بضعــف االلت ــم بشــكل عــام ويف أكث ــة التطعي اّتســمت عملي
خلطــة األولويــات، التــي مت اإلعــان عنهــا مــن قبــل احلكومــة والــوزارة وفــق معاييــر منظمــة الصحــة العامليــة. فبحســب بعــض 
الشــهود، حصلــت جتــاوزات أحيانــاً وبشــكل أساســي يف اســتغال النفــوذ والواســطة، بتقــدمي اللقاحــات ألفــراد أو مســؤولن 
ومؤسســات خــارج املراكــز الرســمية للتطعيــم )املقــّر الرئيســي لــوزارة الصحــة وبعــض املؤسســات احلكوميــة وبعــض مؤسســات 

اجملتمــع املدنــي وبعــض الشــركات اخلاصــة(، لصالــح أفــراد ليــس لهــم حــق األولويــة وفقــاً للبروتوكــوالت املعتمــدة عامليــا24ً.

شــّكلت ممارســة هــذه احلــاالت دافعــاً لتذمــر أوســاط عديــدة مــن املواطنــن وأضعفــت مــن ثقــة املواطــن باحتــرام مبــدأ األولويــة 
يف تقــدمي اللقاحــات، وفقــاً خلطــة وزارة الصحــة واإلعانــات الصــادرة عــن املســؤولن احلكوميــن. وإذ يؤكــد ائتــاف أمــان 
ــة ومؤسســات  ــن يف مؤسســات حكومي ــاح، إّلا أّن حصــول بعــض املســؤولن والعامل ــي اللق ــاً بتلق ــن جميع ــى حــق املواطن عل
مجتمــع مدنــي وشــركات خاصــة علــى اللقــاح يف مقّراتهــا قبــل غيرهــم دون اإلعــان عــن ذلــك ضمــن اخلطــة املعتمــدة مــن 

الــوزارة التــي مت نشــرها بخصــوص توزيــع اللقاحــات، كان هــو ســبب التســاؤالت التــي صــدرت بهــذا اخلصــوص.

اتضــح أّن وزارة الصحــة الفلســطينية اعتمــدت مشــروعها املقــّدم ملنظمــة الصحــة العامليــة للحصــول علــى اللقــاح مــن خــال منظمــة 
كوفاكــس، واملتضمــن ملشــروع أولويــات، واّدعــت أّن لديهــا القــدرة علــى إدارة هــذا امللــف باالســتناد إلــى مــا يتوفــر لديهــا مــن كــوادر. 
ولكــن علــى مــا يبــدو، فإّنــه لــم يكــن لــدى احلكومــة الفلســطينية خطــة تنفيــذ واضحــة املعالــم لتوفيــر اللقــاح، مــن خــال رصــد الكميــة 
مــت لهــا مــن قبــل جهــات  م لهــا، أو تلــك التــي ُقدِّ الازمــة وتوفيــر املــال لشــرائها، وإّنــا اعتمــدت أوالً علــى التبرعــات التــي قــد تُقــدَّ
مختلفــة. كمــا أّنــه لــم يكــن لديهــا خطــة تفصيليــة مســتندة إلــى قاعــدة بيانــات للفئــات التــي يجــب أن حتظــى باألولويــة، ويبــدو ذلــك 

جليــاً يف تصريحــات احلكومــة اخملتلفــة. 

ومــع تصاعــد االحتجاجــات العامــة، مبــا فيهــا رســالة ائتــاف أمــان لرئيــس الــوزراء ووزيــرة الصحــة25، شــّكلت وزيــرة الصحــة د. مــي 
كيلــة جلنــة ملتابعــة توزيــع اللقاحــات املضــادة لفيــروس كورونــا علــى الفئــات املســتهدفة إلــى جانــب وزارة الصحــة وطواقمهــا بتاريــخ 
29 آذار/ مــارس 2021، حتــت مســّمى »جلنــة لقاحــات كورونــا«26 ، وشــملت يف عضويتهــا بعــض مؤسســات اجملتمــع املدنــي والقطــاع 

اخلــاص والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ومنظمــة الصحــة العامليــة.

/https://www.wattan.net/ar .22 انظــر/ي )أمــان( تطالــب عبــر وطــن رئيــس الــوزراء بفتــح حتقيــق حــول األشــخاص الذيــن حصلــوا علــى التطعيمــات واإلعــان عــن خطــة واضحــة لتوزيــع اللقاحــات املنتظــر وصولهــا 
video/334149.html     

23 انظر/ي امللحق رقم )5( اخلاص مبراكز تلقي اللقاح املضاد لفيروس كورونا.
24 انظر/ي امللحق رقم )6( اخلاص برسالة االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( لوزيرة الصحة حول توزيع اللقاحات.

 25 انظــر/ي امللحــق رقــم )3( اخلــاص برســالة االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( لرئيــس الــوزراء حــول توزيــع لقــاح كوفيــد 19، واحمللــق رقــم )7( حــول رســالة االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( لوزيــرة الصحــة 
     بتاريخ حول نشر خطة توزيع لقاح كوفيد 19. 

26 انظر/ي امللحق رقم )2( اخلاص بقرار وزيرة الصحة تشكيل جلنة لقاحات كورونا.
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ــا تســبب  ــات املســؤولة واخملتصــة، م ــل اجله ــا بشــكل حــازم مــن قب ــم التعامــل معه ــم يت ــم تتوقــف، ول لكــن التجــاوزات والشــبهات ل
بانتقــادات عامــة وواســعة مــن املواطنــن ومؤسســات اجملتمــع املدنــي، مطالبــن بضــرورة التــزام كل طــرف يف عمليــة التطعيــم بالنزاهــة 

والشــفافية، وعــدم جتــاوز اخلطــة التــي وضعتهــا وزارة الصحــة يف بدايــة عمليــة التطعيــم.

وبحســب التقريــر الوبائــي الــذي أعّدتــه وزارة الصحــة الفلســطينية حــول فيــروس كورونــا يف فلســطن، بلــغ عــدد املواطنــن الذين تلقوا 
اللقــاح املضــاد لفيــروس كورونــا، حتــى يــوم الثاثــاء 31 آب/ أغســطس 2021 ما مجموعه 935,756 شــخصاً، بواقــع 688,802 مواطناً 
يف الضفــة الغربيــة، و246,954 مواطنــاً قــي قطــاع غــزة؛ بينهــم 456,543 تلقــوا اجلرعتــن مــن اللقــاح. كمــا صّرحــت وزيــرة الصحــة 
د. مــي كيلــة بوصــول فلســطن مــا يقــارب 2 مليــون جرعــة مــن مصــادر مختلفــة، مــن بينهــا 1.5 مليــون جرعــة مت شــراؤها مــن موازنــة 

دولــة فلســطن مــن شــركات مختلفة.

ويف مســتهل اجتمــاع مجلــس الــوزراء يف جلســته رقــم »121« بتاريــخ 23 آب/ أغســطس 2021، 27 صــّرح دولــة رئيــس الــوزراء د. محمــد 
اشــتية بــأّن عــدم تلقــي اللقــاح املضــاد لفيــروس كورونــا ليــس مســألة حريــة شــخصية، ودعــا كل مــن لــم يتلــَق املطاعيــم حتــى اآلن إلــى 

اإلســراع يف التوجــه إلــى مراكــز التطعيــم. كمــا صــدر عــن اجتمــاع جلنــة الطــوارئ العليــا بتاريــخ 23 آب/ أغســطس 2021 مــا يلــي:

 ● تطعيــم طــاب املــدارس يف الصفــوف الثانويــة »العاشــر واحلــادي عشــر والثانــي عشــر«، أي ابتــداًء مــن عمــر 16 عامــاً، حيــث أطلــق
   رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية حملــة تطعيــم ضــد فيــروس كورونــا لطلبــة املــدارس يف الضفــة الغربيــة بتاريــخ 30 آب/ أغســطس

  2021 مبشاركة وزيرة الصحة د. مي الكيلة ووزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني.
● إعطاء اجلرعة الثالثة من اللقاح للكوادر الطبية والفئات األولى بالتطعيم من كبار السن واملرضى.

● فتح باب التطعيم للعّمال يف جميع أماكن عملهم، وتتولى وزارة العمل الترتيب لذلك.
● حث جميع القطاعات على تلقي اللقاحات، ال سيما ذات التواصل املباشر مع املواطنن.

● حث اجلامعات على تطعيم كوادرها اإلدارية واألكادميية والطاب مبا يصل إلى 70% منهم، حتى تتمكن من إطاق العام الدراسي.
● دعوة القاعات الداخلية إلى تخفيض احلضور فيها إلى 30% فقط من قدرتها االستيعابية.

 ● يعفــى الطــاب أو املعلّمــون الذيــن يصابــون بالفيــروس مــن الــدوام، ويغلــق الصــف الــذي تســجل فيــه أكثــر مــن إصابــة، وال تغلــق
  املدرسة بشكل كامل، إّلا بقرار مشترك بن وزيرْي الصحة والتربية وبحالة الضرورة القصوى.

● تشديد الرقابة على وضع الكمامة يف وسائل املواصات واألماكن املغلقة.
 ● اســتخدام الكمامــة يف املــدارس للطلبــة مــن الصــف الســادس وحتــى الثانــي عشــر وملــن يريــد من بقية الصفــوف، وتتابــع وزارة التربية

  والتعليم الرقابة على جميع املدارس بشقيها اخلاص والعام.
 ● تكثيــف حمــات التوعيــة والتثقيــف الصحــي مــن خــال جميــع وســائل اإلعــام والتواصــل، وإطــاق حملــة لتوعيــة الطــاب على حث

  عائاتهم على تلقي الطعم.

كمــا أصــدر رئيــس الــوزراء يف جلســة مجلــس الــوزراء رقــم »119« بتاريــخ 02 آب/ أغســطس 2021 قــراراً بتخصيــص موازنــة ماليــة 
بقيمــة 5 مليــون دوالر لشــراء لقاحــات األطفــال للعــام 2022.

رابعًا: إجراءات السفر يف ظّل جائحة كورونا:
 

شــّكلت إجــراءات الســفر املعلــن عنهــا عائقــاً كبيــراً أمــام املســافرين عبــر جســر امللــك حســن، إزاء التكاليــف الباهظــة التــي 
تكبدهــا املواطــن، والتــي أضيفــت إلــى رصيــد التكاليــف التــي كان يدفعهــا املواطــن قبــل إجــراءات كورونــا مثــل ضريبــة املغــادرة 

ــَمت التكاليــف اإلضافيــة علــى النحــو التالــي: ورســوم النقــل ورســوم املغــادرة مــن جســر األردن، حيــث ُقسِّ
● فحص كورونا لدى وزارة الصحة الفلسطينية بقيمة 150 شيقًا، مت خفضها إلى 100 شيقل الحقاً.

● فحص كورونا لدى اجلانب األردني بقيمة 28 ديناراً أردنياً.
● التسجيل من خال مكتب سياحي بقيمة 32 ديناراً أردنياً يف حال عدم التمكن من التسجيل على املنصة األردنية.

 http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/51807 27 انظر/ي البيان الصحفي الجتماع مجلس الوزراء على موقع مجلس الوزراء
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كمــا أّن اإلجــراءات املتعلقــة بنقــل املســافرين خــارج إطــار قاعــة االســتراحة، ومــا رافقهــا مــن فوضــى خاصــة يف الســاحات 
الترابيــة قــرب جامعــة االســتقال لفحــص املســافرين، وانتشــار ظاهــرة الواســطة واحملســوبية زادت األمــور تعقيــداً وســببت 
تذمــر املســافرين، مــا دفــع ائتــاف أمــان ملتابعــة اإلجــراءات املفروضــة علــى املســافرين، املاليــة منهــا والصحيــة، ومراســلة 
اجلهــات اخملتصــة حــول هــذا اخلصــوص. وبتاريــخ 10 حزيــران/ يونيــو، طالــب االئتــاف هيئــة املعابــر واحلــدود ووزارة 
ــى األردن،  ــى املســافرين الفلســطينين إل ــف الســفر عل ــة لتســهيل إجــراءات وتكالي ــود حثيث ــذل جه ــن بب ــة واملغترب اخلارجي
وذلــك يف ظــل التطــورات احلاصلــة إزاء التكاليــف الباهظــة التــي يتكبدهــا املواطــن، مؤكــداً علــى أهميــة الشــفافية واالنفتــاح 

ــة إجــراءات قــد متســهم. مــع املواطنــن حــول دوافــع ومبــررات أّي

كمــا أرســل ائتــاف أمــان كتابــاً لدولــة رئيــس الــوزراء، د. محمــد اشــتية، لاستفســار حــول مــدى قانونيــة الرســوم املاليــة )150 
شــيقًا( للحصــول علــى شــهادة خلــو مــن فيــروس كورونــا، كإجــراء إلزامــي للســفر خــارج فلســطن، يف ظــل غيــاب قانــون ينــص 
علــى دفــع املبلــغ املذكــور، باإلضافــة إلــى االستفســار حــول الرســوم املاليــة )20 شــيقًا( التــي يدفعهــا املواطــن مقابــل احلصــول 

علــى شــهادة التطعيــم.
وأعلنــت وزيــرة الصحــة د. مــي الكيلــة، بتاريــخ 26 متــوز/ يوليــو، رســمياً عــن إلغــاء الرســوم علــى شــهادات التطعيــم بقــرار مــن 

مجلــس الــوزراء، وتخفيــض رســوم احلصــول علــى شــهادة خلــو مــن فيــروس كورونــا لـــ 100 شــيقل بــدل 150 شــيقًا.

خامسًا: صفقة تبادل اللقاحات مع اجلانب اإلسرائيلي:
قامــت وزيــرة الصحــة، د. مــي كيلــة بالتوقيــع علــى اتفاقيــة مــع وزارة الصحــة اإلســرائيلية لتبــادل كميــة محــددة مــن اللقاحــات 
املضــادة لفيــروس كورونــا مــن نــوع )فايــزر( بــن الســلطة الفلســطينية ووزارة الصحــة اإلســرائيلية، يتــم مبوجبهــا تبــادل 
1,399,320 جرعــة مــن لقــاح فايــزر مــن الكميــات الفائضــة لــدى الصحــة اإلســرائيلية، مقابــل أن حتصــل األخيــرة علــى نفــس 
عــدد اجلرعــات مــن حصــة الســلطة الفلســطينية مــن لقاحــات فايــزر )حســب اتفاقيــة التوريــد إلــى فلســطن التــي وقعــت بــن 

دولــة فلســطن وشــركة فايــزر بتاريــخ 04 أيــار/ مايــو 2021(. 

جــاءت هــذه االتفاقيــة وفقــاً ملــا صرحــت بــه وزارة الصحــة، يف إطــار مســاعيها للوصــول ملناعــة القطيــع، أي تطعيــم مــا يقــارب 
60% مــن املواطنــن الفلســطينين، وجتنــب عــودة الطــاب للمــدارس واجلامعــات للعــام القــادم 2021-2022 دون تطعيــم، 

ولتفــادي االختــاط ومــا قــد ينتــج عنــه مــن إصابــات جديــدة.

وإثــر اإلعــان عــن هــذه الصفقــة مــن قبــل املتحــدث الرســمي باســم رئيــس احلكومــة اإلســرائيلية الســابق »عوفــر جندملــان« 
عبــر صفحتــه علــى تويتــر، يف اليــوم األخيــر مــن وصــول اللقــاح28،  ومــا تاهــا مــن تخبــط يف التصريحــات احلكوميــة 
حــول الصفقــة، احتــد الــرأي العــام الفلســطيني، وظهــرت مطالبــات شــعبية ومؤسســاتية للتحقيــق يف هــذه الصفقــة بكامــل 
تفاصيلهــا، وســبب عــدم اإلفصــاح عنهــا للمواطــن الفلســطيني، ومــدى ســامة اإلجــراءات املتعلقــة بهــا وأثرهــا علــى ســامة 

صحــة املواطنــن خاصــة يف ظــل قــرب انتهــاء مــدة صاحيــة هــذه اللقاحــات.  

علــى ضــوء االحتجــاج علــى هــذه الصفقــة، أعلنــت وزيــرة الصحــة، د. مــي كيلــة، بتاريــخ 18 حزيــران 2021، يف مؤمتــر صحفــي 
إلغــاء الصفقــة بســبب عــدم تطابــق اللقاحــات التــي مت اســتامها مــن اجلانــب اإلســرائيلي مــع املعاييــر املتفــق عليهــا، وأصــدرت 

احلكومــة بيانــاً بهــذا اخلصــوص29.  

28 انظر/ي امللحق رقم )8( اخلاص بتغريدة عوفر جندملان.
https://www.facebook.com/ibra.milhim .29 انظر/ي امللحق رقم )9( اخلاص ببيان وزارة الصحة حول الصفقة واإلعان عن إرجاع اللقاحات
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ازدادت التســاؤالت حــول مبــررات غيــاب الشــفافية بإخفــاء املعلومــات حــول الصفقــة عــن املواطــن الفلســطيني، األمــر الــذي 
أثــار احتمــال وجــود شــبهات فســاد بانتفــاع بعــض األشــخاص مــن الصفقــة. وطالبــت مؤسســات اجملتمــع املدنــي بتشــكيل جلنــة 
مســتقلة للتحقيــق يف شــبهات الفســاد وســوء اإلدارة وحتديــد األطــراف املســؤولة عــن اخللــل. واســتجابة لهــذا املطلــب، شــكل 
رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية، يف اجتمــاع مجلــس الــوزراء يف جلســته رقــم )114( بتاريــخ 21 حزيــران/ يونيــو 2021، جلنــة 
تقصــي احلقائــق املســتقلة يف موضــوع تبــادل لقاحــات »فايــزر« مــع اجلانــب اإلســرائيلي، وعــّن د. عمــار الدويــك مديــر عــام 

الهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان رئيســاً للّجنــة، وعضويــة د. ســلوى النّجــاب، ود. نظــام جنيــب، ود. باســم خــوري30. 

ــق  بتاريــخ 6 متــوز/ يوليــو 2021، نشــرت جلنــة تقصــي احلقائــق تقريرهــا31،  الــذي أظهــر وجــود عــدد مــن االنتهــاكات تتعل
باجلوانــب القانونيــة واإلداريــة والفنيــة لتوريــد اللقاحــات، مثــل عــدم احتــرام شــروط التخزيــن والنقــل والتســليم، وكانــت وزيــرة 
الصحــة قــد صّرحــت بأّنهــا أرســلت طواقمهــا الفنيــة لإلشــراف علــى عمليــة اســتام اللقــاح مــن اجلانــب اإلســرائيلي، إّلا أّن 
التقريــر ســابق الذكــر أّكــد أّنــه متــت معاينــة اللقاحــات عنــد اســتامها مــن قبــل موظــف إداري، لــم تكــن لديــه أّي خبــرة يف 
َعــت علــى مراكــز التطعيمــات وإرســالها للجانــب اإلســرائيلي.  اجملــال الطبــي. ويُذَكــر أّنــه متــت إعــادة جتميــع اللقاحــات التــي ُوزِّ
باإلضافــة إلــى مــا ذكــر، فقــد شــابت االتفــاق اختــاالت قانونيــة ال تعكــس تــوازن املســاواة بــن الطرفــن، بــل تتيــح للجانــب 
اإلســرائيلي التحكــم والســيطرة، وتعطــي املرجعيــة للقانــون واحملاكــم اإلســرائيلية. كمــا تبــّن للّجنــة بــأّن احلكومــة الفلســطينية 
ووزارة الصحــة كانــت علــى درايــة بــأّن اللقاحــات التــي ســتحصل عليهــا مــن اجلانــب اإلســرائيلي تنتهــي مــدة صاحيتهــا مــع 
نهايــة شــهر حزيــران/ يونيــو 2021 وأخــرى يف نهايــة شــهر متــوز/ يوليــو 2021، وفــق مــا نصــت عليــه الفقــرة 5 املــادة 2 مــن 
االتفاقيــة، ومــع ذلــك وافقــت علــى االتفــاق، ووقعــت عليــه بتاريــخ 17 حزيــران/ يونيــو 2021، مــا يعنــي أّنــه يجــب علــى الطواقــم 
الطبيــة يف وزارة الصحــة اســتعمال كامــل الكميــة خــال فتــرة قصيــرة )مــع نهايــة حزيــران(، وشــككت اللجنــة بقــدرة الــوزارة 
علــى القيــام بذلــك عمليــاً. وقــد حملــت اللجنــة املســؤولية عــن اإلهمــال وســوء إدارة امللــف واإلشــراف علــى متابعتــه لــكٍلّ مــن 

املســتوى السياســي )احلكومــة( ووزيــرة الصحــة ومديــر عــام الرعايــة األوليــة مســؤول ملــف كورونــا. 

ثّمــن ائتــاف أمــان جهــود جلنــة تقصــي احلقائــق، يف نشــرها للتقريــر فــور تســليمه لرئيــس الــوزراء، ملــا فيــه مــن تأكيــد علــى 
التزامهــا مببــادئ الشــفافية وحــّق املواطنــن الفلســطينين يف احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة بــإدارة الشــأن العــام، وكذلــك 
بشــأن توصيــات اللجنــة املتعلقــة مبســاءلة جميــع املســؤولن املقّصريــن، الذيــن تســببوا يف حصــول هــذا اإلشــكال، ومتابعــة 

التحقيــق مــن جهــات االختصــاص، وحــددت املســؤوليات بأّنهــا سياســية وإداريــة وجنائيــة وفنيــة.

ــام مســؤولياتهم مبباشــرة إجــراء التحقيقــات  ــب الع ــة مكافحــة الفســاد والنائ ــل هيئ ــى ضــرورة حتّم ــد ائتــاف أمــان عل وأّك
ــت يف: ــي متثل ــدى االئتــاف عــدداً مــن املاحظــات الت ــة، وأب ــق باحتمــال وجــود شــبهات جنائي الازمــة فيمــا يتعل

 ● ضعــف الشــفافية يف إدارة ملــف توريــد وتوزيــع اللقاحــات، واســتمرار اجلهــات الرســمية يف عــدم إشــراك املواطن الفلســطيني
  واجملتمع املدني يف إدارة الشأن واملال العام وحجب املعلومات عنه.

 ● اإلهمــال الــذي مارســته اجلهــات السياســية والفنيــة املرتبطــة بهــذه الصفقــة، وضعــف املتابعــة يف اتخــاذ إجــراءات العنايــة الواجبــة
  لسامة عقد مثل هذه الصفقات، وحتديداً وزيرة الصحة ومسؤول ملف كورونا ومنسق ملف الصحة مع اجلانب اإلسرائيلي.

 ● االســتعجال يف عمليــة اســتام الكميــة األولــى )93 ألــف جرعــة( التــي تنتهــي صاحيتهــا، بعلــم وزارة الصحــة، نهايــة
   شــهر حزيــران 2021، بشــكل غيــر مبــرر، مــا يفتــح البــاب لســؤال مشــروع وجــدي حــول إمكانيــة وجــود شــبهات فســاد تتعلــق
   مبســتفيدين مــن إبــرام هــذه الصفقــة وبهــذا الشــكل، وعــدم األخــذ بعــن االعتبــار لتوصيــات جهــات فنيــة يف وزارة الصحــة

  بعدم إبرام الصفقة، إضافة إلى عدم إشراك الدائرة القانونية يف مراجعة االتفاقية.
كمــا حّمــل ائتــاف أمــان احلكومــة املســؤولية علــى عــدم القيــام بواجباتهــا يف متابعــة ومراجعــة الصفقــة، خاصــة أّن املســؤول 
األول عــن صحــة املواطنــن، وأخــذ كافــة االحتياطــات املتعلقــة بالعنايــة الواجبــة، هــو مجلــس الــوزراء. وأكــد )أمــان( أّن إفــات 
ــة والسياســية واجلزائيــة يف هــذه القضيــة سيســاهم بشــكل كبيــر يف  ــة واإلداري املســؤولن مــن املســاءلة واحملاســبة القانوني

القضــاء علــى مــا تبقــى مــن ثقــة املواطنــن بهــذه احلكومــة. 
ــم،  ــال املواطنــن ملراكــز التطعي ــى إقب ــذي انعكــس عل ــة، األمــر ال ــى ثقــة املواطــن باملنظومــة الصحي ــرت الصفقــة ســلباً عل أّث
وبالتالــي اإلخــال بالهــدف اجلمعــي العــام بضمــان الصحــة العامــة للمواطنــن. ولألســف وحتــى اللحظــة لــم يتــم اإلعــان عــن 
وجــود متابعــات علــى تقريــر اللجنــة وتوصياتهــا مــن قبــل احلكومــة أو نتائــج املتابعــة )إن حصلــت بالفعــل( ومســاءلة املســؤولن 

عــن اخللــل الــذي ثبــت وقوعــه وفقــاً لنتائــج جلنــة التحقيــق.

 http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Meeting/Details/51774 30
  https://www.ichr.ps/attachment/994/F_fact%20finding%20committee_report_final_6_7_2021.pdf?g_show_in_browser=1 :31 لاطاع على تقرير جلنة تقصي احلقائق املستقلة يف صفقة تبادل اللقاحات انظر/ي
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سادسًا: نتائج املسح للمواطنني الذين تلقوا اللقاح يف مراكز التطعيم امُلعَلنة32:

ضمــن جهــوده ملراقبــة ســير العمــل يف توزيــع اللقاحــات ضــد فيــروس كورونــا، والتأكــد مــن الشــفافية والعدالــة يف عمليــة توزيــع 
اللقــاح، أجــرى االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( دراســة ميدانيــة حــول ســير عمليــة توزيــع اللقاحــات يف مراكــز 
ــة  التطعيــم املنتشــرة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف الفتــرة مــا بــن شــهر أيــار وشــهر آب 2021 علــى مرحلتــن؛ املرحل
األولــى تغطــي شــهرْي أيــار وحزيــران 2021، واملرحلــة الثانيــة تغطــي شــهرْي متــوز وآب 2021. وتهــدف الدراســة إلــى التأكــد 

مــن ســير عمليــة توزيــع اللقاحــات بنزاهــة وشــفافية وعدالــة وضمــن األولويــات املعلــن عنهــا مــن قبــل وزارة الصحــة.

ــول مــن حيــث رضــا املواطنــن وحجــم التجــاوزات  ــا بشــكل مقب ــروس كورون ــم ضــد في ــة التطعي بشــكل عــام، اســتمرت عملي
احملــدود، كمــا شــهدت العمليــة حتّســناً يف بعــض اجملــاالت، خصوصــاً يف الضفــة الغربيــة، ولكّنهــا شــهدت تراجعــاً يف أمــور 
أخــرى يف قطــاع غــزة. حتّســن األداء بشــكل عــام فيمــا يتعلــق بوقــت االنتظــار يف مراكــز التطعيــم، ويف تنظيــم الــدور، ونظافــة 
املراكــز، وعــدم وجــود الواســطة. ولكــن تراجــع األداء يف التســجيل علــى املنصــة، والتواصــل مــن قبــل الــوزارة مــع املســجلن، 

واإلخبــار املســبق بنــوع اللقــاح للمســجلن، وإجــراءات تقــدمي الشــكاوى مــن قبــل املواطنــن.

يف الضفــة الغربيــة، حتّســن األداء يف عــدة أمــور مقارنــة يف قطــاع غــزة )وقــد يكــون ذلــك ناجتــاً عــن زيــادة أعــداد املتوجهــن 
للتطعيــم يف قطــاع غــزة يف الفتــرة الثانيــة مــن جمــع البيانــات مقارنــة باملرحلــة األولــى، إذ كان اإلقبــال علــى مراكــز التطعيــم 
منخفضــاً يف قطــاع غــزة باملرحلــة األولــى(، حيــث تراجــع التقييــم اإليجابــي يف القطــاع يف عــدة أمــور منهــا ازديــاد وقــت 
االنتظــار، وتعامــل املوظفــن مــع النــاس، ونظافــة املراكــز، واإلجــراءات الوقائيــة، وتلقــي التطعيــم دون انتظــار الــدور. يف حــن 

أّنــه طــرأ حتّســن ملحــوظ علــى كافــة هــذه األمــور يف الضفــة الغربيــة مقارنــة باملرحلــة األولــى.

يف األســفل نتائــج االســتطاع حــول ســير عمليــة التطعيــم يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والــذي أجــراه االئتــاف مــن أجــل 
النزاهــة واملســاءلة )أمــان( خــال شــهر أيــار وحزيــران ومتــوز وآب مــن عــام 2021 علــى عينــة مــن 2446 شــخصاً ممــن تلقــوا 

التطعيــم يف مراكــز التطعيــم يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف تلــك الفتــرة.

1. تلّقي اللقاح: 
تظهــر النتائــج أّن كافــة املواطنــن تقريبــاً، ممــن توجهــوا إلــى مراكــز التطعيــم، قــد تلّقــوا اللقــاح ســواء كان ذلــك يف املرحلــة 

األولــى أو الثانيــة ويف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كمــا يشــير الشــكل رقــم )1(. 

شكل رقم 1: هل تلقيت اللقاح

32 لاّطاع على منهجية االستطاع انظر/ي امللحق رقم )10(.
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2. تكرار الزيارة ملركز التطعيم للحصول على اللقاح:
تظهــر نتائــج املســح أّن نســبة مــن تلقــوا اللقــاح مــن أول زيــارة يف الضفــة الغربيــة تصــل إلــى 96% وتقــل قليــًا يف 
قطــاع غــزة لتصــل إلــى 91%. أمــا الذيــن لــم يتلقــوا اجلرعــة فقــد كانــت األســباب إّمــا نفــاذ الكميــة أو عــدم وصــول 

اللقاحــات للمركــز أو ظهــور أعــراض كورونــا عليهــم. انظــر/ي الشــكل رقــم )2(.

شكل رقم 2: تكرار الزيارة ملركز التطعيم للحصول على اللقاح

3. اجلرعة ونوع اللقاح: 
تشــير النتائــج إلــى أّن 62% مــن املبحوثــن قــد تلقــوا اجلرعــة األولــى، و38% تلقــوا اجلرعــة الثانيــة، حيــث قــال %61 
يف الضفــة الغربيــة إّنهــم قــد تلقــوا اجلرعــة األولــى، و69% يف قطــاع غــزة تلقــوا اجلرعــة األولــى، يف حــن تلقــى %39 

اجلرعــة الثانيــة يف الضفــة الغربيــة، و31% تلقــوا هــذه اجلرعــة يف قطــاع غــزة. انظــر/ي شــكل رقــم )3(. 

شكل رقم 3: رقم اجلرعة
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أمــا فيمــا يتعلــق بنــوع اللقــاح، فقــد كان لقــاح فايــزر هــو اللقــاح األكثــر تلقيــاً، إذ تلقــاه 48% ممــن تلقــوا اللقــاح، يليــه لقــاح 
ســبوتنيك حيــث تلقــاه 29%، ثــم لقــاح أســترازينيكا الــذي تلقــاه 20%. وقــد تباينــت نســب تلقــي اللقاحــات اخملتلفــة حســب 

املرحلــة ومــكان الســكن، كمــا يوضــح اجلــدول املرفــق. 

4. التسجيل على املنصة اإللكترونية: 
تظهــر النتائــج أّن 42% مــن املســتطلعة آراؤهــم قامــوا بالتســجيل علــى املنصــة اإللكترونيــة يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ %46 
يف قطــاع غــزة، وترتفــع نســبة مــن مت التواصــل معهــم يف قطــاع غــزة لتصــل إلــى 100% ممــن ســجلوا علــى املنصــة مقارنــة بـــ 
31% فقــط مت التواصــل معهــم يف الضفــة الغربيــة. كذلــك قــال 19% فقــط ممــن مت التواصــل معهــم مــن قبــل وزارة الصحــة يف 
الضفــة الغربيــة إّنــه مت إخبارهــم بنــوع اللقــاح الــذي ســيتلقونه، فيمــا ترتفــع نســبة مــن مت إباغهــم بنــوع اللقــاح عنــد التواصــل 

معهــم يف قطــاع غــزة إلــى 55%. انظــر/ي شــكل رقــم )4(.

شكل رقم 4: التسجيل على املنصة والتواصل مع املسجلني

مجموعغزةضفة

مرحلة 
أولى

مرحلة مرحلة أولىمجموعمرحلة ثانية
ثانية

مرحلة مرحلة أولىمجموع
ثانية

مجموع

48%42%54%26%29%24%53%45%61%فايزر

3%3%3%13%13%13%0%0%1%سينوفارم

20%10%30%28%8%49%18%11%26%أسترازينيكا

29%45%13%32%50%14%28%44%13%سبوتنيك
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يشــير اجلــدول أدنــاه إلــى أّن هنــاك تباينــات بــن الضفــة وغــزة حســب املرحلــة يف عمليــة التســجيل والتواصــل وتلّقــي اللقــاح، 
ــة الثانيــة، كمــا انخفــض التواصــل مــع  حيــث انخفــض التســجيل علــى املنصــة يف الضفــة الغربيــة ويف قطــاع غــزة يف املرحل
املســجلن بشــكل ملحــوظ يف الضفــة الغربيــة، يف حــن لــم يتغيــر يف قطــاع غــزة، كمــا انخفــض اإلخبــار بنــوع اللقــاح بشــكل 

كبيــر يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف املرحلــة الثانيــة. انظــر/ي اجلــدول أدنــاه.

5. نوع اللقاح والرضا عنه: 
داخــل مراكــز التطعيــم مت إبــاغ 85% بنــوع اللقــاح قبــل تلقيــه، و15% لــم يتــم إخبارهــم بذلــك. وتشــير أغلبيــة بنســبة %93 
إلــى أّنهــا راضيــة عــن نــوع اللقــاح الــذي تلقتــه، فيمــا بلغــت نســبة غيــر الراضــن عــن نــوع اللقــاح 7 %فقــط. تــزداد نســبة 
الذيــن مت إخبارهــم عــن نــوع الطعــم قبــل تلقيــه يف مراكــز التطعيــم يف قطــاع غــزة، إذ بلغــت 93% مقارنــة بالضفــة الغربيــة 
حيــث بلغــت 82%. لكــن ترتفــع نســبة الرضــا عــن نــوع الطعــم الــذي مت تلقيــه يف الضفــة الغربيــة، فتصــل إلــى 94% عنهــا يف 
قطــاع غــزة حيــث تبلــغ 90%. كمــا تشــير النتائــج إلــى حتّســن قليــل يف اإلخبــار عــن نــوع اللقــاح قبــل تلقيــه يف مركــز التطعيــم 
يف املرحلــة الثانيــة وذلــك يف الضفــة وغــزة، يف حــن أّن هنــاك تراجعــاً قليــًا يف الرضــا عــن نــوع اللقــاح يف املرحلــة الثانيــة 

يف الضفــة. انظــر/ي اجلــدول أدنــاه.

غزةضفةاإلجابةالسؤال

مرحلة ثانيةمرحلة أولىمرحلة ثانيةمرحلة أولى

التسجيل على المنصة
42%50%37%47%نعم

58%50%63%53%ال

التواصل من قبل الوزارة
100%99%18%40%نعم

0%1%82%60%ال

اإلخبار بنوع اللقاح
38%70%6%29%نعم

62%30%94%71%ال

اإلجابةالسؤال
مجموعغزةضفة

مرحلة 
أولى

مرحلة 
مرحلة مجموعثانية

أولى
مرحلة

 ثانية
مرحلة مجموع

أولى
مرحلة 
مجموعثانية

 هل تم 
إخبارك اليوم 
بنوع اللقاح 
الذي تلقيته 
قبل أخذه في 

المركز؟

85%87%82%93%95%90%82%85%80%نعم

15%13%18%7%5%10%18%15%20%ال

 راٍض عن 
نوع اللقاح 
الذي تلقيته؟

93%91%94%90%90%90%94%92%95% نعم

7%9%6%10%10%10%6%8%5% ال
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6. طلب واسطة: 
3% فقــط ممــن توجهــوا ملراكــز التطعيــم طلبــوا الواســطة لتلقــي اللقــاح، مقابــل أغلبيــة 97% لــم تقــم بذلــك. وترتفــع نســبة 
مــن طلبــوا واســطة يف قطــاع غــزة لتصــل إلــى 9% عنهــا يف الضفــة حيــث بلغــت 1%، كمــا أّنــه لــم يحــدث أّي تغييــر يذكــر علــى 

طلــب الواســطة ســواء يف الضفــة أو غــزة بــن املرحلتــن. انظــر/ي شــكل رقــم )5(. 

شكل رقم 5: طلب واسطة لتلقي اللقاح

7. إجراءات تقدمي شكوى: 
تظهــر النتائــج أّن 5% مــن املبحوثــن يف الضفــة الغربيــة قالــوا إّنهــم وجــدوا إجــراءات لتقــدمي شــكوى )صنــدوق شــكاوى( داخــل 
ــة األولــى، يف حــن أّن 95% لــم يجــدوا ذلــك، كمــا لــم يحــدث تغييــر علــى هــذا األمــر يف املرحلــة  مركــز التطعيــم يف املرحل
الثانيــة، أمــا يف قطــاع غــزة فقــد انخفضــت نســبة مــن أشــاروا لوجــود صنــدوق شــكوى مــن 34% يف املرحلــة األولــى إلــى %21 

يف املرحلــة الثانيــة. انظــر/ي شــكل )6(. 

شكل رقم 6: وجود صندوق شكاوى داخل مركز التطعيم
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كمــا قمنــا أيضــا باســتطاع آراء املبحوثــن حــول تقييمهــم لعــدة أمــور أثنــاء تلقيهــم التطعيــم داخــل املركــز، وقــد كانــت النتائــج 
علــى النحــو التالــي: 

1. وقت االنتظار: 
ارتفــع التقييــم اجليــد لوقــت االنتظــار يف الضفــة مــن 81% يف املرحلــة األولــى إلــى 97% يف املرحلــة الثانيــة. يف حــن أّن هــذا 
التقييــم قــد هبــط بشــكل ملحــوظ يف قطــاع غــزة، مــن 92% يف املرحلــة األولــى إلــى 73% يف املرحلــة الثانيــة. انظــر/ي شــكل 

رقــم )7(.
شكل رقم 7: تقييم وقت االنتظار لتلقي الطعم يف املركز

2. تنظيم الدور: 
ارتفــع التقييــم اجليــد لتنظيــم الــدور يف مراكــز التطعيــم يف الضفــة مــن 77% يف املرحلــة األولــى إلــى 95% يف املرحلــة الثانيــة. 

يف حــن أّن هــذا التقييــم لــم يتغيــر عليــه شــيء يذكــر يف قطــاع غــزة. انظــر/ي شــكل رقــم )8(.

شكل رقم 8: تنظيم الدور
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3. االلتــزام بالدور وعدم وجود جتاوزات ممن ينظمه: 
ارتفــع التقييــم اجليــد يف الضفــة لالتــزام بالــدور وعــدم وجــود جتــاوزات ممــن ينظمــه مــن 76% يف املرحلــة األولــى إلــى 
ــم )9(. ــاً يف قطــاع غــزة )99%(. انظــر/ي شــكل رق ــر تقريب ــم يتغي ــم ل ــة. يف حــن أّن هــذا التقيي ــة الثاني 94% يف املرحل

شــكل رقم 9: االلتزام بالدور وعدم وجود جتاوزات من قبل من ينظمه

4. تعامــل املوظفني مع الناس: 
ارتفــع التقييــم اجليــد لتعامــل املوظفــن مــع النــاس بشــكل عــام يف املرحلــة الثانيــة عنــه يف املرحلــة األولــى، حيــث ارتفــع يف 
الضفــة مــن 88% يف املرحلــة األولــى إلــى 97% يف املرحلــة الثانيــة. يف حــن أّن هــذا التقييــم قــد هبــط بشــكل ملحــوظ يف 

قطــاع غــزة مــن 96% يف املرحلــة األولــى إلــى 85% يف املرحلــة الثانيــة. انظــر/ي شــكل رقــم )10(.

شكل رقم 10: تعامل املوظفني مع الناس
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5. نظافة مركز التطعيم: 
ارتفــع التقييــم اجليــد لنظافــة مراكــز التطعيــم يف الضفــة الغربيــة مــن 82% يف املرحلــة األولــى إلــى 93% يف املرحلــة الثانيــة. 
يف حــن أّن هــذا التقييــم قــد هبــط يف قطــاع غــزة مــن 92% يف املرحلــة األولــى إلــى 86% يف املرحلــة الثانيــة. انظــر/ي شــكل 

رقــم )11(.
شكل رقم 11: نظافة مركز التطعيم

6. اإلجراءات الوقائية داخل مركز التطعيم: 
ارتفــع التقييــم اإليجابــي »جيــد« لإلجــراءات الوقائيــة داخــل مراكــز التطعيــم يف الضفــة مــن 68% يف املرحلــة األولــى إلــى %81 
يف املرحلــة الثانيــة. يف حــن أّن هــذا التقييــم قــد هبــط بشــكل كبيــر يف قطــاع غــزة مــن 84% يف املرحلــة األولــى إلــى %45 

يف املرحلــة الثانيــة. انظــر/ي شــكل رقــم )12(.

شكل رقم 12: إجراءات الوقاية داخل مركز التطعيم
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كما قمنا بفحص إذا ما حدثت بعض التجاوزات أثناء عملية التطعيم من وجهة نظر املبحوثن ومنها: 

1. تلقي شخص ما الطعم بدون انتظار: 
ارتفعــت نســبة مــن قالــوا يف الضفــة الغربيــة إّنــه »لــم يحــدث وأن تلقــى أحــد التطعيــم بــدون انتظــار متجــاوزاً املنتظريــن« يف 
املرحلــة الثانيــة إلــى 97% مقارنــة بـــ 74% يف املرحلــة األولــى. يف حــن أّن هــذه النســبة قــد هبطــت يف قطــاع غــزة مــن %85 

يف املرحلــة األولــى إلــى 74% يف املرحلــة الثانيــة. انظــر/ي شــكل رقــم )13(.

شكل رقم 13: تلقى أشخاص الطعم بدون االنتظار مع البقية حسب الدور

2. وجود بعض احملسوبيات والوساطات ألناس سهلت دخولهم وجتاوزهم للدور: 
ــم  ــم للتطعي ــاس ســهلت دخوله ــم يشــعروا أو يشــاهدوا وجــود محســوبيات أو وســاطات ألن ــم ل ــوا إّنه ارتفعــت نســبة مــن قال
وجتاوزهــم للــدور بشــكل عــام يف املرحلــة الثانيــة عنــه يف املرحلــة األولــى، حيــث ارتفــع يف الضفــة الغربيــة مــن 71% يف املرحلــة 
األولــى إلــى 91% يف املرحلــة الثانيــة. يف حــن أّن هــذه النســبة لــم تتغيــر بشــكل مهــم يف قطــاع غــزة. انظــر/ي شــكل رقــم )14(.

شكل رقم 14: وجود بعض احملسوبيات والوساطات ألناس سهلت دخولهم وجتاوزهم للدور
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3. تلقى أناس الطعم وهم ليسوا ضمن الفئة املستهدفة للمرحلة احلالية:
ارتفعــت نســبة مــن قالــوا يف الضفــة الغربيــة إّنهــم لــم ياحظــوا أّن هنــاك مــن تلقــوا الطعــم وهــم ليســوا ضمــن الفئــة املســتهدفة 
للمرحلــة التــي يتــم فيهــا التطعيــم باملرحلــة الثانيــة إلــى 70% مقارنــة بـــ 59% يف املرحلــة األولــى. يف حــن أّن هــذه النســبة 

لــم تتغيــر بشــكل مهــم يف قطــاع غــزة. انظــر/ي شــكل رقــم )15(.

شكل رقم 15: تلقى أناس الطعم وهم ليسوا ضمن الفئة املستهدفة للمرحلة احلالية

4. دفع مبالغ مالية مقابل تلّقي اللقاح: 
قــال حوالــي 99% مــن املبحوثــن يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إّنهــم لــم ياحظــوا خــال تواجدهــم يف املركــز ألخــذ اللقــاح، 

أو إّنهــم ال يعرفــون، إن قــام أحــد بدفــع مبالــغ ماليــة مقابــل حصولــه علــى اللقــاح. انظــر/ي شــكل رقــم )16(.

شكل رقم 16: دفع مبالغ مالية مقابل تلقي اللقاح
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◄ االستخالصات:

ــة الرســمية، وعــدم التجــاوب  ــة، وضعــف أجهــزة الرقاب بشــكل عــام، شــكل اســتمرار غيــاب اجمللــس التشــريعي كجهــة رقابي
الرســمي مــع املســاءلة اجملتمعيــة، إتاحــًة للمجــال للحكومــة للتهــرب مــن احملاســبة واملســاءلة، وشــجع حصــول جتــاوزات مــن 

قبــل املســؤولن يف احلصــول علــى اللقاحــات خــارج إطــار النظــام واســتخدامها لصاحلهــا ولصالــح مجموعــات تابعــة لهــا.

 ● تناقــض خطــاب وتصريحــات دولــة رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية حــول احتــرام مبــدأ األولويــة يف التطعيــم، وفــق البرنامــج
   والبروتوكــول الــذي نّصــت عليــه وزارة الصحــة، مــع الفئــات التــي تلّقــت التطعيــم يف املرحلــة األولــى مــن وصــول اللقاحــات. 
   حيــث تبــن أّن وزراء احلكومــة الفلســطينية ومســؤولي األمــن العاملــن يف الرئاســة ورئاســة الــوزراء، وبعــض كــوادر الســفارات
   الفلســطينية، وأعضــاًء مــن اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية ممــن هــم فــوق 65 عامــاً، والعاملــن يف جلنــة

  االنتخابات، واملنتخب الوطني الفلسطيني الرياضي قد مت إعطاؤهم اللقاح دون مبرر مقنع.

ــى ــع اللقــاح واحلصــول عليــه )خاصــة يف بدايــة احلصــول عل  ● متــت ممارســة الواســطة واحملســوبية يف بعــض مراحــل توزي
   اللقاحــات(، حيــث مت تقــدمي املصلحــة اخلاصــة علــى املصلحــة العامــة أحيانــاً دون محاســبة مــن أســاؤوا اســتخدام مناصبهــم
   العامــة. يف املقابــل فــإّن غالبيــة )97%( املراجعــن ملراكــز التطعيــم بعــد البــدء بتقــدمي اللقاحــات لــم تقــم بطلــب واســطة مــن

  أّي طرف لتلقي اللقاح.

 ● ضعــف الشــفافية يف إدارة ملــف اللقاحــات، خاصــة يف آليــة احلصــول عليهــا وتوزيعهــا، وتهميــش حــق املواطــن الفلســطيني
  يف احلصول على املعلومات املتعلقة بإدارة هذا امللف.

 ● ضعــف شــديد يف الشــفافية يف ملــف صفقــة تبــادل لقاحــات »فايــزر« مــع اجلانــب اإلســرائيلي، وعــدم الشــفافية يف مــدى 
ــق يف محاســبة ومســاءلة املســؤولن عــن  ــة تقصــي احلقائ ــر الصــادر عــن جلن ــات التقري ــذ احلكومــة لتوصي    اعتمــاد وتنفي

  الصفقة. 

 ● ممارســة العديــد مــن اخملالفــات والتقصيــر وضعــف املتابعــة والتنســيق مــن قبــل مســتويات عــدة سياســية وإداريــة ســواء يف
  احلكومة الفلسطينية أو وزارة الصحة، يف ملف كورونا بشكل عام وهو ما أكد عليه تقرير جلنة تقصي احلقائق.

 ● قيــام الكــوادر الطبيــة يف مراكــز التطعيــم الرســمية بعملهــا بكفــاءة، حيــث أّكــدت اإلحصائيــات علــى التــزام املواطنــن بالــدور
  وعدم وجود جتاوزات من قبل املنّظمن له.

 ● مراكــز التطعيــم ليســت املــكان الرئيســي ملمارســة شــبهات الواســطة واحملســوبية التــي متــت اإلشــارة إليهــا يف هــذا التقريــر، 
ــة واملراحــل املعتمــدة يف خطــة وزارة الصحــة أو احلصــول ــزام باألولوي ــى اللقــاح دون االلت    حيــث إّن شــبهات باحلصــول عل
   علــى نــوع محــدد مــن اللقاحــات جــرت يف مراكــز تابعــة لــوزارة الصحــة غيــر معلــن عنهــا لتلقــي التطعيــم ويف بعــض املؤسســات

  احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدني وشركات خاصة.
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◄ التوصيات:

أواًل: توصيات عامة تعزز من منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة الكوارث واألزمات:
ــع تهــّرب احلكومــة مــن  • الدعــوة لعقــد انتخابــات رئاســية وتشــريعية حــّرة ونزيهــة تضمــن عــودة عمــل اجلســم الرقابــي ملن

  املساءلة واحملاسبة السياسية.
 • يف وطــن يــرزح حتــت االحتــال، مــا زال شــعبه يعانــي مــن الويــات والكــوارث علــى مــر الســنوات؛ أثبتــت جائحــة كورونــا 

  حاجة فلسطن املُِلّحة إلقرار نظام شامل إلدارة ومواجهة الكوارث يف فلسطن يشمل ويقوم على:  
  - اعتماد قانون إلدارة مخاطر الكوارث يف فلسطن.

  - العمل على تفعيل ومتكن املركز الوطني إلدارة مخاطر الكوارث.
  - حتديد اجلهات واألطراف واختصاصات وأدوار كافة اجلهات املتعلقة بإدارة الكوارث. 

  - نشر وتعميم كافة اخلطط والقرارات ذات العاقة بإدارة الكوارث واألزمات.
  - نشر وتعميم تقارير كافة األطراف املكلّفة بإدارة الكوارث واألزمات.

  - حتديد األجسام واملرجعيات للجهات ذات الصلة باالستجابة حلاالت الطوارئ.
   - تطويــر اإلجــراءات املانعــة واحملصنــة مــن إســاءة اســتغال حــاالت الطــوارئ مبــا يشــمل أدوات املســاءلة والرقابــة علــى

    أطراف إدارة حالة الطوارئ.
  - وجود إطار قانوني لتشكيل جلان الطوارئ، ومأسستها وفق معايير النزاهة والشفافية واملساءلة.

  - نشر كافة اخلطط والتقارير املرتبطة بجمع وتوزيع املساعدات النقدية والعينية مبا يشمل معايير التوزيع واألطراف املستفيدة.
  - االلتزام بالبوابة املوحدة للمساعدات وحتديثها بشكل دوري.

  - نشر كافة التقارير املتعلقة بالتعاقد مع القطاع اخلاص لتقدمي خدمات أثناء حاالت الطوارئ والكوارث.
   - فتــح خطــوط تواصــل واضحــة وســهلة الوصــول مــع املواطنــن لتلقــي استفســاراتهم واالســتجابة لطلباتهــم والشــكاوى التــي

    يتقدمون بها.
   - بنــاء شــبكة مــن الشــراكات الفاعلــة مــع القطــاع األهلــي واخلــاص واجملموعــات احملليــة لتوحيــد اجلهــود الوطنيــة يف إدارة

    الكوارث واألزمات.
• نشر تقارير حول االنتهاكات )إن وجدت(، ومتكن املواطنن من االّطاع عليها.

ثانيًا: توصيات خاصة بتوفير وتوزيع اللقاحات املضادة لفيروس كورونا
 • ضــرورة إحالــة تقريــر جلنــة تقصــي احلقائــق حــول اتفاقيــة تبــادل لقاحــات فايــزر مــع اجلانــب اإلســرائيلي، مــن قبــل مجلــس
ــة مكافحــة الفســاد، إلجــراء التحقيقــات الازمــة يف اجلوانــب اجلنائيــة ــوزراء، إلــى جهــات االختصــاص، مبــا فيهــا هيئ    ال
   واإلداريــة الداخليــة وفقــاً للنتائــج التــي كشــف عنهــا تقريــر جلنــة تقصــي احلقائــق املســتقلة يف املوضــوع، ومســاءلة ومحاســبة

  املسؤولن عن التقصير واإلهمال الذي جرى يف الصفقة، ويف ضعف االهتمام بالصحة والسامة العامة للمواطنن.
ــم، للتأكــد مــن ســامة ســير ــرة واالختصــاص، يف مراكــز التطعي ــدة، مــن ذوي اخلب ــة احملاي ــى اجلهــات الرقابي  • اإلبقــاء عل
   عمليــة التطعيــم وفــق الشــروط املعلنــة واألولويــات احملــددة، التــي أشــارت إليهــا وزارة الصحة الفلســطينية، ورصــد االنتهاكات

  إن ُوِجَدت.
 • االســتمرار يف تقــدمي التطمينــات الازمــة حــول إجــراءات ضمــان مبــدأ األولويــة يف آليــة توزيــع اللقاحــات، بنــاًء علــى احلاجــة

  واألحقية والتوزيع العادل للّقاح، كما تنص عليه وزارة الصحة الفلسطينية.
 • محاســبة املوظفــن والعاملــن يف وزارة الصحــة غيــر امللتزمــن بالتعليمــات واخلطــط اخلاصــة بتوزيــع اللقاحــات مــن خــال

  استخدام سلطاتهم الوظيفية.
• اإلعان عن كميات اللقاحات التي تصل للباد ومشاركة املواطنن فيما يتعلق باملعلومات احمليطة مبلف اللقاحات.

 • مطالبــة احلكومــة واملؤسســات الرســمية الرقابيــة بتعزيــز الرقابــة علــى اســتكمال عمليــة توزيــع اللقاحــات بشــفافية ونزاهــة
   وحياديــة، وجتنــب اللجــوء إلــى الواســطة واحملســوبية وإســاءة اســتخدام املنصــب مــن قبــل مســؤولن عــن إدارة وتنفيــذ عمليــة

  توزيع اللقاحات.
 • يف ســياق إجــراءات الســفر والعــودة مــن الســفر يف ظــل جائحــة كورونــا، ال بــد مــن التأكيــد علــى ضــرورة تأمــن وزارة الصحــة

  الفلسطينية ظروفاً صحية سليمة للمسافرين املغادرين والقادمن، وعدم فرض أّية رسوم بدون مبررات قانونية.
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◄ املالحق:

ملحق )1(: صورة لتوضيح املراحل األربع للتطعيم ضد فيروس كورونا:
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ملحق )2(: صورة عن القرار اخلاص بتشكيل جلنة لقاحات كورونا:
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ملحــق )3(: رســالة االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( لرئيــس الــوزراء بتاريــخ 2020/12/7 بخصــوص توزيع 
ــاح كوفيد 19: لق
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ــوص  ــخ 2021/04/21 بخص ــة بتاري ــرة الصح ــان( لوزي ــاءلة )أم ــة واملس ــل النزاه ــن أج ــالف م ــالة االئت ــق )4(: رس ملح
ــات: ــع اللقاح ــة توزي خط
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ملحق )5(: جدول توضيحي ملراكز تلقي اللقاح يف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس:

المحافظة المركز المديرية

مراكز التطعيم في محافظات الضفة الغربية

الخليل مستشفى المحتسب مديرية صحة الخليل
الخليل مستشفى عالية مديرية صحة الخليل
الخليل مديرية صحة الخليل مديرية صحة الخليل
الخليل مستشفى يطا صحة يطا
الخليل شهداء يطا صحة يطا
الخليل دورا صحة جنوب الخليل
الخليل بيت عّوا صحة جنوب الخليل
الخليل الظاهرية صحة جنوب الخليل
الخليل السموع صحة جنوب الخليل
الخليل مركز العملة مديرية صحة شمال الخليل
الخليل مركز دوابشة مديرية صحة شمال الخليل
الخليل حلحول مديرية صحة شمال الخليل
الخليل مديرية صحة جنوب الخليل صحة جنوب الخليل
الخليل مديرية صحة يطا صحة يطا
الخليل مديرية تربية الخليل مديرية صحة الخليل

بيت لحم مستشفى بيت جاال صحة بيت لحم
بيت لحم العبيدية صحة بيت لحم
بيت لحم مديرية صحة بيت لحم صحة بيت لحم
بيت لحم بيت فجار صحة بيت لحم

نابلس المستشفى الوطني مديرية صحة نابلس
نابلس مستشفى رفيديا مديرية صحة نابلس
نابلس مركز حوارة مديرية صحة نابلس
نابلس بن راشد آل مكتوم مديرية صحة نابلس
القدس العيزرية صحة القدس
القدس الرام صحة القدس
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المحافظة المركز المديرية

القدس بيرنباال صحة القدس
طوباس عين البيضا مديرية صحة طوباس
طوباس مديرية صحة طوباس مديرية صحة طوباس

جنين مستشفى جنين مديرية صحة جنين
جنين مديرية صحة جنين مديرية صحة جنين
جنين البساتين مديرية صحة جنين
جنين اليامون مديرية صحة جنين
أريحا مستشفى أريحا صحة أريحا
أريحا مديرية صحة أريحا صحة أريحا
أريحا الجفتلك صحة أريحا

رام هللا والبيرة عيادة بيت ريما مديرية صحة رام هللا
رام هللا والبيرة مديرية صحة رام هللا مديرية صحة رام هللا
رام هللا والبيرة نعلين مديرية صحة رام هللا
رام هللا والبيرة مجمع فلسطين الطبي مديرية صحة رام هللا
رام هللا والبيرة وزارة الصحة مديرية صحة رام هللا

سلفيت عيادة بديا صحة سلفيت
سلفيت مديرية صحة سلفيت صحة سلفيت
سلفيت مستشفى سلفيت صحة سلفيت
طولكرم عنبتا مديرية صحة طولكرم
طولكرم مستشفى ثابت ثابت مديرية صحة طولكرم
طولكرم مديرية صحة طولكرم مديرية صحة طولكرم
قلقيلية مديرية صحة قلقيلية مديرية صحة قلقيلية
قلقيلية مستشفى درويش نزال مديرية صحة قلقيلية
قلقيلية عّزون مديرية صحة قلقيلية

مراكز التطعيم الحكومية في محافظات قطاع غزة

شمال غزة – بيت الهيا مركز هالة الشوا
شمال غزة – بيت الهيا مركز شهداء بيت الهيا الجديدة

شمال غزة – قرية أم النصر مركز أم النصر الصحي
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المحافظة المركز المديرية

شمال غزة مركز شهداء بيت المقدس
شمال غزة – بيت حانون مركز شهداء بيت حانون

شمال غزة مركز شهداء العطاطرة والسيفا
شمال غزة عزبة بيت حانون
شمال غزة معسكر جباليا

شمال غزة – معسكر جباليا حجازي
شمال غزة – معسكر جباليا عيادة أبو شباك

شمال غزة  مركز شهداء جباليا
شمال غزة – معسكر جباليا مسقط الرحمة

محافظة غزة عيادة شهداء الشاطئ
محافظة غزة عيادة السالم
محافظة غزة عيادة الفالح
محافظة غزة عيادة الصوراني
محافظة غزة عيادة الرحمة
محافظة غزة مركز شهداء زيتون
محافظة غزة مركز شهداء الدرج الصحي
محافظة غزة مركز صبحة الحرازين الطبي
محافظة غزة عيادة عطا حبيب
محافظة غزة مركز شهداء الشيخ رضوان
محافظة غزة مركز شهداء الرمال
محافظة غزة مسقط الرحمة
محافظة غزة مركز الحرية الطبي
محافظة غزة عيادة القبة
محافظة غزة مركز هالة الشوا
محافظة غزة عيادة المعاقين حركيًا
محافظة غزة عيادة الزهراء
محافظة غزة عيادة المغراقة

المحافظة الوسطى عيادة جحر الديك
المحافظة الوسطى عيادة النصيرات المركزية
المحافظة الوسطى مركز شهداء النصيرات
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المحافظة المركز المديرية

المحافظة الوسطى عيادة النصيرات الغربية
المحافظة الوسطى عيادة البريج المركزية
المحافظة الوسطى عيادة البريج الجديدة
المحافظة الوسطى الخوالدة
المحافظة الوسطى الزوايدة
المحافظة الوسطى عيادة المغازي
المحافظة الوسطى عيادة دير البلح
المحافظة الوسطى عيادة حكر الجامع
المحافظة الوسطى عيادة المصدر
المحافظة الوسطى عيادة وادي السلقا
المحافظة الوسطى مسقط القرارة
محافظة خانيونس مركز جورة اللوت الصحي
محافظة خانيونس عيادة خالدية اآلغا
محافظة خانيونس مركز شهداء خانيونس
محافظة خانيونس عيادة األمل
محافظة خانيونس مركز شهداء بني سهيلة
محافظة خانيونس عبسان الصغيرة
محافظة خانيونس عبسان الكبيرة
محافظة خانيونس عيادة خزاعة
محافظة خانيونس عيادة الزنة
محافظة خانيونس عيادة الفخاري

محافظة رفح مركز شهداء تل السلطان
محافظة رفح شهداء الشابورة
محافظة رفح عيادة المواصي
محافظة رفح مركز شهداء رفح الصحي
محافظة رفح الشوكة
محافظة رفح البركة
محافظة رفح عيادة جميلة العشي
محافظة رفح مسقط قيزان النجار
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المحافظة المركز المديرية

مراكز تطعيم األونروا في محافظات قطاع غزة

شمال غزة عيادة بيت حانون
شمال غزة عيادة جباليا
شمال غزة عيادة الفاخورة
شمال غزة شمال غزة الفطاوي

محافظة غزة عيادة الرمال
محافظة غزة عيادة الصبرة
محافظة غزة غزة المدينة
محافظة غزة عيادة الشاطئ
محافظة غزة الشيخ رضوان

المحافظة الوسطى دير البلح
المحافظة الوسطى المغازي
المحافظة الوسطى النصيرات
المحافظة الوسطى غرب النصيرات
المحافظة الوسطى البريج

خانيونس خانيونس
محافظة رفح اليابانية
محافظة رفح معن
محافظة رفح رفح
محافظة رفح الشابورة
محافظة رفح الشوكة
محافظة رفح تل السلطان

مراكز التطعيم على الحواجز اإلسرائيلية

الخليل معابر الخليل مديرية صحة الخليل
أريحا معابر أريحا صحة أريحا

بيت لحم معابر بيت لحم صحة بيت لحم
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المحافظة المركز المديرية

جنين معابر جنين مديرية صحة جنين
رام هللا والبيرة معابر رام هللا مديرية صحة رام هللا

القدس معابر ضواحي القدس صحة القدس
طولكرم معابر طولكرم مديرية صحة طولكرم
قلقيلية معابر قلقيلية مديرية صحة قلقيلية
نابلس معابر نابلس مديرية صحة نابلس
سلفيت معابر سلفيت مديرية صحة سلفيت
طوباس معابر طوباس مديرية صحة طوباس
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ــوص  ــخ 2021/05/19 بخص ــة بتاري ــرة الصح ــان( لوزي ــاءلة )أم ــة واملس ــل النزاه ــن أج ــالف م ــالة االئت ــق )6(: رس ملح
ــات: ــع اللقاح توزي
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ملحــق )7(: رســالة االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( لوزيــرة الصحــة بتاريــخ 2020/12/15 بخصــوص نشــر 
خطــة توزيــع لقــاح كوفيــد 19:
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ملحق )8(: تغريدة عوفر جندملان:
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ملحق )5(: بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة بشأن إلغاء صفقة تبادل اللقاحات:
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ملحــق رقــم )1( منهجيــة االســتطالع اخلــاص بانطباعــات ومواقــف املواطنــني الذيــن تلقــوا اللقــاح يف مراكــز التطعيــم 
امُلعَلنــة:

1. االستمارة:
 مت تصميــم االســتمارة مــن قبــل باحثــن يف ائتــاف أمــان باإلضافــة إلــى استشــارة خبــراء يف اجملــال حيــث تكونــت االســتمارة 
مــن جزئــن. جــزء أجــاب عليــه املبحوثــون وتكــون مــن 22 ســؤاالً قاســت الوضــع الدميغــرايف للمبحوثــن وتقييمهــم لســير عمليــة 
التطعيــم ومــدى رضاهــم عنهــا، يف حــن تعلــق اجلــزء الثانــي مبشــاهدات الباحــث حــول ســير عمليــة التطعيــم وتكــّون مــن أربعــة 

أســئلة مــع تفرعاتهــا. 

2. اختيار العينة:
شــملت الدراســة 2446 شــخصاً مــن الذيــن زاروا مراكــز تلقــي اللقــاح يف كافــة محافظــات الوطــن وذلــك يف حوالــي 25 مركــز 
تطعيــم. حيــث مت إجــراء مقابــات مــع أشــخاص زاروا هــذه املراكــز بغيــة تلقــي اللقــاح، بحيــث يتــم إجــراء املقابلــة معهــم أثنــاء 
ــة شــهر  ــار وبداي ــة شــهر أي ــى أجريــت يف نهاي ــرات، األول ــع فت ــى أرب ــم. ومت إجــراء املقابــات عل خروجهــم مــن مركــز التطعي
ــع الثانــي مــن  ــرة الثانيــة ومت فيهــا اســتكمال الرب ــاً، أمــا الفت ــع املقابــات تقريب حزيــران مــن عــام 2021 ومت فيهــا إجــراء رب
املقابــات فقــد أجريــت يف نهايــة شــهر حزيــران، والفتــرة الثالثــة التــي أجــري فيهــا الربــع الثالــث مــن املقابــات وأجريــت خــال 
شــهر متــوز 2021، انتهــاًء بالفتــرة الرابعــة التــي مت فيهــا اســتكمال الربــع األخيــر مــن املقابــات وأجريــت يف شــهر آب 2021. 

3. جمع البيانات:
مت جمــع البيانــات مــن قبــل باحثــن مت تدريبهــم علــى العمــل امليدانــي وعلــى االســتمارة وفــق منهجيــة محــددة بحيــث يقــوم 
كلُّ باحــث خــال يــوم العمــل بالتواجــد أمــام مركــز تطعيــم مت حتديــده لــه مســبقاً ويجــري 25 مقابلــة تقريبــاً خــال اليــوم مــع 

األشــخاص الذيــن زاروا املركــز لتلقــي اللقــاح أثنــاء خروجهــم.

إدخال وحتليل البيانات:
مت إدخال البيانات وحتليلها من خال برنامج التحليل اإلحصائي SPSS بعد إجراء املراجعة واملعاجلة الكاملة لها. 

مواصفات العّينة: 
بلــغ حجــم العّينــة 2446 شــخصاً، حيــث مت جمــع نصفهــا تقريبــاً يف املرحلــة األولــى خــال شــهرْي أيــار وحزيــران 2021 

ونصفهــا اآلخــر مت جمعــه يف املرحلــة الثانيــة خــال شــهرْي متــوز وآب 2021. 

كما بلغت نسبة الذكور 50% واإلناث 50% يف املرحلتْن معاً كما يوضح اجلدول التالي:

مجموع غزة ضفة 

9802501230مرحلة أولى 

9662501216مرحلة ثانية 

19465002446مجموع

المنطقة  

مجموعغزة ضفة 

مرحلة  
مرحلة مجموعمرحلة ثانية أولى 

مجموعمرحلة ثانية مرحلة أولى مجموعمرحلة ثانية أولى 

50%48%51%57%56%58%48%46%49%   ذكر

50%52%49%43%44%42%52%54%51%   أنثى
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أما فيما يتعلق باألعمار فقد توزعت العينة على النحو التالي:

وتوزعت املبحوثون من حيث املهنة كما يوضح اجلدول املرفق:

 
مجموعغزةضفة

مجموعمرحلة ثانية مرحلة أولى مجموعمرحلة ثانية مرحلة أولى مجموعمرحلة ثانيةمرحلة أولى  

16-29 %12%26%19%4%22%13%10%25%18

30-39 %17%25%21%17%25%21%17%25%21

40-49 %21%22%22531%23%27%23%22%23

50-59 %26%16%21%26%16%21%26%16%21

17%11%23%17%14%21%17%10%24% 60 وأكثر

مجموعمرحلة ثانية مرحلة أولى  

 مهني متخصص\ 
3%3%4%طبيب، مهندس...

 في المجال الطبي\ 
3%1%4%طبيب\ صيدالني...

5%5%5% حرفي

8%8%7% تاجر

33%34%31% ربة بيت

2%2%2% سائق

6%10%2% طالب

8%9%6% عامل

2%1%3% عسكري

9%7%10% متقاعد

4%2%5% مزارع

2%2%2% موظف قطاع خاص

4%3%5%في مجال التعليم

7%6%8% موظف قطاع عام

6%5%6% ال يعمل
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وقد توزعت العينة على احملافظات كما يلي: 

مجموعمرحلة ثانية مرحلة أولى  

10%10%10% جنين

4%4%4% طوباس

10%10%10% طولكرم

4%4%4% قلقيلية

4%3%4% سلفيت

9%8%10% نابلس

14%14%14% رام هللا

6%6%6% القدس

2%2%2% أريحا

4%4%4% بيت لحم

12%12%11% الخليل

4%4%4% جباليا

4%4%4% غزة المدينة

4%4%4% خانيونس

4%4%4% دير البلح

4%4%4% رفح




