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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحثــة لمياء شــالدة إلعدادها هذه الدراســة، وللدكتور عزمي الشــعيبي 
وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريره لها.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. التدابيــر الوقائيــة لــدرء مخاطــر الفســاد المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي تقديــم خدمــات الصحــة. رام 

اللــه – فلســطين.

إنَّ االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
ــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف  ــب عل ــل أّي مســؤولية تترت هــذه الدراســة، وال يتحّم

الدراســة بعــد نشــرها.

The project is funded by the European Union

تــّم إعــداد هــذه الدراســة بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، واآلراء الــواردة فيهــا ال تعّبــر بالضرورة عن رأي االتحــاد األوروبي 
وال يتحّمل مسؤوليتها.  
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◄ مقدمة:

يعتبــر احلــّق يف الصحــة مــن احلقــوق األساســية واللصيقــة باإلنســان، وقــد أشــار املفــوض العــام حلقــوق اإلنســان يف األمم 
املتحــدة، إلــى أّن حقــوق اإلنســان، حقــوق مترابطــة، وعامليــة، وغيــر قابلــة للتجزئــة أو التصــّرف. وحتســن أحــد احلقــوق يؤّثــر 
علــى احلقــوق األخــرى، وباملثــل، فــإن احلرمــان مــن أحدهــا يؤّثــر بشــكل ســلبي علــى احلقــوق األخــرى، وهــي حقــوق متأصلــة 
ــم، أو  ــم، أو دينه ــي، أو لونه ــم الوطن ــوع جنســهم، أو أصله ــم، أو ن ــت جنســياتهم، أو مــكان إقامته ــع البشــر مهمــا كان يف جمي

عرقهــم، أو لغتهــم، أو أي وضــع آخــر. 

يؤكــد دســتور منظمــة الصحــة العامليــة1 علــى أن التمّتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه، هــو أحــد احلقــوق األساســية 
لــكل إنســان. يشــمل احلــق يف الصحــة احلصــول علــى الرعايــة الصحّيــة املقبولــة وامليســورة التكلفــة ذات اجلــودة املناســبة يف 
التوقيــت املناســب. وبالرغــم مــن ذلــك، مــا زال يعانــي 150 مليــون شــخص حــول العالــم ســنوياً مــن كــوارث ماليــة، ويقــع 100 

مليــون شــخص يف دائــرة الفقــر بســبب اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة2.

ــرة  ــع يف دائ ــوق يق ــذه احلق ــاك له ــا، وأي انتقــاص أو انته ــوق األساســية وإعماله ــة احلق ــة هــي املســؤولة عــن حماي إّن الدول
املســاءلة واملراجعــة، ويف كثيــر مــن احلــاالت تبــّن أّن الفســاد هــو أحــد األســباب التــي أدت إلــى انتهــاك احلقــوق؛ حيــث أظهــرت 

الدراســات احلديثــة أّن هنــاك عالقــة بــن مكافحــة الفســاد وجناعــة مشــاريع التنميــة يف حتقيــق أهدافهــا.

ــي  ــى بشــكل واضــح، يف املؤمتــر الدول ــي، للمــرة األول ــدى اجملتمــع املدن ــن حقــوق اإلنســان والفســاد ل ــة مــا ب ظهــرت املقارب
ملنظمــات اجملتمــع املدنــي ملكافحــة الفســاد، والــذي عقــد يف شــهر تشــرين األول يف العــام 2008، ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت 
ــى الواجبــات املنوطــة بالدولــة يف إعمــال حقــوق اإلنســان اخملتلفــة3، مبــا  ــة بــن حقــوق اإلنســان والفســاد وتأثيــره عل املقارب
فيهــا احلــّق األساســي يف الصحــة جلميــع املواطنــن واملواطنــات دون متييــز. وقــد اتضحــت املقاربــة بشــكل أكبــر، بعــد اعتمــاد 
منظمــة الشــفافية العامليــة تعريفــاً واضحــاً للفســاد عمومــا بأنــه« إســاءة اســتخدام القطــاع العــام أو الســلطة اخملولــة لتحقيــق 
مكاســب خاصــة«. وبعــد إقــرار خطــة التنميــة املســتدامة، وحتديــداً مــا جــاء يف الهــدف »16« الــذي يشــير إلــى ضــرورة بنــاء 
مجتمعــات مســاملة ال يهمــش فيهــا أحــد، مجتمعــات حاضنــة للجميــع، تعيــش بســالم وأمــن داخلــي، بحيــث يكــون كل شــخص 
قــادراً علــى أن يعيــش حيــاة مســاملة ومرضيــة مــن خــالل جتســيد مبــدأ املســاواة بــن النــاس، يف الولــوج إلــى ســبل اإلنصــاف 
والعدالــة. مــن أجــل كفالــة ســالم إيجابــي ومســتدام، يتعــن علــى الدولــة اتخــاذ التدابيــر الالزمــة للحــّد مــن مخاطــر انعــدام 
األمــن والســلم األهلــي عــن طريــق احلــد مــن الفســاد؛ كونــه يشــكل عقبــة أساســية أمــام إحــداث التنميــة املســتدامة وجتســيد 
مبــدأ العدالــة االجتماعيــة واملســاواة مــا بــن اجلنســن، للوصــول إلــى العدالــة واألمــن والشــمول السياســي واحلقوقــي جلميــع 
الفئــات االجتماعيــة، فســيادة القانــون، واحلكــم الرشــيد، والشــفافية واملســاءلة هــم الســبيل الوحيــد للوصــول إلــى مجتمعــات 

مســاملة مبنيــة علــى منهــج حقــوق اإلنســان للجميــع.  

للقطــاع الصحــي خصوصيــة تختلــف عــن باقــي القطاعــات، كونــه لــه طبيعــة معقــدة وغامضــة لعامــة النــاس، لــذا؛ قــد يشــّكل  
بيئــة خصبــة للفســاد، ومــن املفتــرض أن  حتكمــه قواعــد وقيــم النزاهــة والشــفافية ومبــادئ أخالقيــات املهنــة، وخاصــة أّن 
اخلدمــات الصحيــة ترتبــط باحلــق يف احليــاة بشــكل مباشــر، ويتوقــع املواطنــون مــن العاملــن/ات يف هــذا القطــاع أداء مهامهــم 
مبهنيــة، إال أّن احتماليــة وجــود أشــخاص غيــر محصنــن ضــد الواســطة واحملســوبية وتضــارب املصالــح يف القطــاع الصحــي، 
ــى  ــاك حــق احلصــول عل ــى انته ــؤدي إل ــا ي ــة، م ــة يف إدارة اخلدمــات الصحي ــد مــن فــرص وجــود مخاطــر فســاد محتمل يزي
املعلومــات الصحيــة الضروريــة وإجــراءات احلصــول عليهــا أو ممارســة الواســطة واحملســوبية واحملابــاة والتمييــز يف احلصــول 
علــى اخلدمــات الطبيــة، مثــل التحويــالت الطبيــة، ويــؤدي أيضــا إلــى ضعــف يف  تطبيــق اإلجــراءات املهنيــة خــالل عمليــة شــراء 
األدويــة واملعــدات الطبيــة، وإدارة املــوارد البشــرية باحملابــاة، بحيــث يتــم تعيــن أشــخاص غيــر أكفــاء، وال يتــم تقييــم أدائهــم 
ومحاســبتهم علــى األخطــاء؛ فــكل هــذا يحتــم حتصــن هــذا القطــاع ضــد كل احتمــاالت الفســاد مــن خــالل وضــع التدابيــر 

الوقائيــة واألنظمــة واإلجــراءات الفاعلــة ملنــع فــرص الفســاد أثنــاء تقــدمي اخلدمــات الصحيــة. 

.Who.int/ar/news-room 1 منظمة الصحة العاملية، مركز وسائل اإلعالن، صحائف الوقاع، احلق يف الصحة 29 كانون أول/ديسمبر 2017. الرابط
.https://www.ohchr.org/ar/good-governance/corruption-and-human-rights ،2 األمم املتحدة، مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان

3 نفس املصدر.
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ــة،  ــا للخدمــات العامــة وبشــكل خــاص للخدمــات الصحي ــوب تخصيصه ــوارد املطل ــد امل ــل تبدي ــار ســلبية، مث وألن للفســاد آث
بالتركيــز علــى مــا تتحملــه النســاء واللواتــي يعتبــرن أهــم ضحايــا الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، لــذا؛ بهــدف حتصــن 
القطــاع الصحــي ضــد أي فــرص فســاد بشــكل عــام، وضــد فــرص الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بشــكل خــاص، قــام 
ــوع االجتماعــي يف تقــدمي خدمــات  ــى الن ــي عل ــدرء مخاطــر الفســاد املبن ــة ل ــر الوقائي ــالف أمــان بإعــداد دراســة التدابي ائت

الصحــة. 

هدف الدراسة:

حتصــن القطــاع الصحــي ضــد أي فــرص فســاد بشــكل عــام وضــد فــرص الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بشــكل خاص، 
مــن خــالل تســليط الضــوء علــى آثــار ومخاطــر الفســاد يف خدمــات الصحــة، بوصفهــا مــن أكثــر اخلدمــات واجملــاالت التــي 
تالمــس حقــوق النــاس وخاصــة النســاء، كــون النســاء هــن األكثــر تأثــراً مــن الفســاد، خاصــة أن غالبيتهــن يعتمــدن علــى تلقــي 

هــذه اخلدمــات مــن قبــل القطــاع العــام.

منهجية العمل: 

اعتمدت الدراسة منهاج البحث الوصفي والتحليلي، من خالل:
 - مراجعــة مكتبيــة، للدراســات واألدبيــات احملليــة والدوليــة اخملتصــة باجملــال، باإلضافــة إلــى الدراســات والتقاريــر ذات 

  العالقة الصادرة عن ائتالف أمان وهيئة مكافحة الفساد.
 - عقــد مقابــالت معمقــة مــع صنــاع القــرار يف وزارة الصحــة الفلســطينية يف الضفــة وغــزة، وهــم: مديــر التحويــالت، ومديــر 
   املشــتريات، ومديــرة صحــة وتنميــة املــرأة، ومديــر وحــدة الشــكاوى يف الــوزارة، ومقدمــات اخلدمــات الرعايــة األوليــة 

  واألمومة. يف غزة والضفة. 
 - عقــد مقابــالت معمقــة مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال اخلدمــات واحلقــوق الصحيــة »العاملــن يف وحــدات 
   الضغــط واملناصــرة، صانعــي قــرار«؛ مثــل مؤسســة جــذور، وجلــان العمــل الصحــي، واإلغاثــة الطبيــة. وجمعيــة جنــوم األمــل 
   للنســاء ذوات اإلعاقــة »الضفــة وغــزة«، والهيئــة الفلســطينية املســتقلة، ودائــرة التدريــب وبنــاء القــدرات، ودائــرة اســتقبال 

  الشكاوى. 
- حتليل البيانات واملعلومات لتحديد االستخالصات بشكل عام، والتحديات بشكل خاص وإعداد توصيات ذات عالقة.

- عرض مسودة البحث مع طاقم املشروع.
- إدماج املالحظات وتسليم النسخة النهائية.
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◄ اإلطار الحقوقي والقانوني الناظم للقطاع الصحّي في فلسطين:

● املرجعيات الدولية الناظمة للحّق يف الصحة:

يعتبــر احلــّق يف الصحــة مــن احلقــوق األساســية، كونــه يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً باحلــق يف احليــاة؛ فقــد أولــت املواثيــق واملعاهــدات 
الدوليــة اهتمامــاً خاصــاً بــه، حيــث أقــّر اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان الــذي صــدر عــام )1948( يف املــادة »25« فقــرة »1« 
احلــّق لــكل شــخص يف مســتوى مــن املعيشــة كاف للمحافظــة علــى الصحــة والرفاهيــة لــه وألســرته؛ ويشــمل ذلــك التغذيــة وامللبس 
واملســكن والعنايــة الطبيــة واخلدمــات االجتماعيــة الالزمــة، ونــّص علــى احلــّق يف الصحــة والرفاهيــة مبــا يف ذلــك احلصــول علــى 

الرعايــة الصحيــة والتمتــع بظــروف معيشــية صحيــة وحــق األفــراد يف اتخــاذ القــرارات اخلاصــة برعايتهــم الصحيــة.

 ونــّص العهــد الدولــّي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف املــادة »12« فقــرة »1« علــى أن تقــّر الــدول 
األطــراف يف هــذا العهــد بحــّق كل إنســان يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة اجلســمية والعقليــة ميكــن بلوغــه، وتشــمل 
التدابيــر التــي يتعــّن علــى الــدول األطــراف يف هــذا العهــد اتخاذهــا لتأمــن املمارســة الكاملــة لهــذا احلــّق، مــع اإلشــارة إلــى 
ــى  ــد »1« العمــل عل ــة وإعمــال هــذا احلــق يف املــادة »12« فقــرة »2« بن ــرام وحماي ــر التــي تســاهم يف احت اإلجــراءات والتدابي
ــراض  ــن األم ــة م ــد »ج« الوقاي ــاً، وبن ــل منــواً صحي ــات الرضــع وتأمــن منــو الطف ــدل وفي ــى املواليــد، مع ــدل موت خفــض مع
الوبائيــة واملهنيــة واألمــراض األخــرى وعالجهــا ومكافحتهــا، وبنــد »د« تهيئــه ظــروف مــن شــأنها  تأمــن اخلدمــات الطبيــة 

والعنايــة الطبيــة للجميــع يف حالــة املــرض4. 

وبالتالــي، فقــد فســرت اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف التعليــق العــام رقــم »14« املتعلــق 
باملــادة »12« فقــرة »2« بنــد »د« مــن العهــد يف حالــة املــرض اجلســدي والعقلــي علــى حــد ســواء، بحيــث تشــمل توفيــر إمكانيــة 
الوصــول، علــى قــدم املســاواة ويف الوقــت املناســب ،إلــى اخلدمــات الصحيــة األساســية والوقائيــة والعالجيــة والتأويليــة 
والتثقيــف الصحــّي وبرامــج الفحــص املنتظــم، والعــالج املالئــم لألمــراض الســائدة واإلصابــات، وحــاالت العــوق، ويفضــل أن 

يكــون ذلــك علــى املســتوى اجملتمعــي، وتوفيــر العقاقيــر األساســية والعــالج والرعايــة املناســبة للصحــة العقليــة«5.

أمــا فيمــا يتعلــق بصحــة املــرأة، فقــد نصــت املــادة »12« مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز ضــد املــرأة، علــى أن 
تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان الرعايــة الصحيــة، علــى أســاس 
املســاواة وضمــان احلصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، مبــا فيهــا اخلدمــات املتعلقــة بتنظيــم األســرة، وأن تكفــل الــدول 
خدمــات مناســبة فيمــا يتعلــق باحلمــل والــوالدة، وفتــرة مــا بعــد الــوالدة موفــرًة لهــا خدمــات مجانيــة عنــد االقتضــاء، وكذلــك 

تغذيــة كافيــة أثنــاء احلمــل والرضاعــة6.  

وحظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف توفير التأمن الصحي وأن يوّفر بطريقة منصفة ومعقولة7.

وأّكــدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل للعــام 1989 يف املــادة »24« علــى حــّق الطفــل يف التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي ميكــن بلوغــه، 
والتــزام الدولــة ببــذل قصــارى جهدهــا، لتضمــن أال يحــرم أي طفــل مــن حقــه يف احلصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة8.

4 مكتبة جامعة مينيسوتا، العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
5 التعليق العام رقم«14« للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدورة 22 للعام 2000.

6 األمم املتحدة حقوق اإلنسان، مكتب املفوض السامي/اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد املرأة.
7 األمم املتحدة، حقوق اإلنسان، مكتب املفوض السامي/اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

8 األمم املتحدة/حقوق اإلنسان مكتب املفوض السامي/اتفاقية حقوق الطفل.

الدولــي  اإلنســاني  القانــون  قواعــد  مبوجــب 
فــإن دولــة االحتــالل ملزمــة بتوفيــر اخلدمــات 
جميــع  يف  الفلســطيني  للشــعب  األساســية 
أماكــن تواجــده. لكــن دولــة االحتــالل ال تلتــزم 
بــأي مــن تلــك القواعــد وتنتهــك أحــكام القانــون 
ــى الشــعب  الدولــي، ال بــل حتــاول الضغــط عل
تلــك  مــن  حرمانــه  خــالل  مــن  الفلســطيني 
احلقــوق وإعاقــة الوصــول إليهــا قــدر اإلمــكان.

ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 2006 يف املــادة »25« التــزام  كمــا كفلــت اتفاقّي
الــدول بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التمتــع بأعلــى مســتويات الصحــة دون 
متييــز علــى أســاس اإلعاقــة، وأكــدت أن علــى الــدول اتخــاذ التدابيــر املناســبة 
تراعــي  صحيــة  خدمــات  علــى  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  بحصــول  الكفيلــة 
الفــروق بــن اجلنســن، مبــا يف ذلــك خدمــات إعــادة التأهيــل الصحــي، وتوفيــر 
رعايــة وبرامــج صحيــة مجانيــة أو معقولــة التكلفــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
لآلخريــن، مبــا يف  توفرهــا  التــي  تلــك  ومعايرهــا  ونوعيتهــا  نطاقهــا  تعــادل يف 
ذلــك خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، وبرامــج الصحــة العامــة للســكان،
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لقــد انضمــت دولــة فلســطن الــى كافــة املعاهــدات الدوليــة أعــاله منــذ العــام 2014، لــذا فهــي ملزمــة باتخــاذ جميــع اإلجراءات 
والتدابيــر التــي متنــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان األساســية، مبــا فيهــا احلقــوق الصحيــة للجميــع، وينبغــي أن تعمــل جاهــدة 
ملواءمــة املنظومــة التشــريعية برمتهــا مــع املعاهــدات التــي مت االنضمــام اليهــا، بهــدف التمتــع باالعتــراف واحلمايــة واإلعمــال 

للحــق يف أعلــى معاييــر الصحــة.

● املرجعيات الوطنية الناظمة للحّق يف الصحة:
نــّص القانــون األساســي الفلســطيني يف املــادة »22« علــى أن خدمــات التأمــن االجتماعــي والصحــي ومعاشــات العجــز 
ــم  ــن واجــب ينّظ ــن واملعاق ــة اجلرحــى واملتضرري ــة أســر الشــهداء واألســرى ورعاي ــون. وأن »ورعاي والشــيخوخة تنظــم بقان

القانــون أحكامــه، وتكفــل الســلطة الوطنيــة لهــم خدمــات التعليــم والتأمــن الصحــي واالجتماعــي«9.

لقد أظهـرت مراجعة األدبيات أن هنـاك التزامـات عديـدة قدمتهـا وزارة الصحـة بشـكل خـاص، واحلكومة الفلسـطينية بشـكل 
عـــام، التزمـــت مـــن خاللها بالســـعي نحـــو توفيـــر تغطيـــة صحيـــة شـــاملة جلميع املواطنن، وتعزيـــز جـــودة اخلدمات الصحيـــة 

تخضــع وزارة الصحــة لقانــون الصحــة العامــة رقــم »20« لعــام 2004 باعتبــاره املرجعيــة الناظمــة لعمــل القطــاع الصحــي، وقــد 
أشــار بوضــوح إلــى ضمــان حــّق تلقــي اخلدمــات الصحيــة جلميــع املواطنــن واملواطنــات دون متييــز، حيــث أشــار القانــون إلــى 

ضمــان منــح املواطــن/ة ســلة مــن اخلدمــات الصحيــة.
ونصــت املــادة »4« و»5« علــى إعطــاء األولويــة لرعايــة صحــة املــرأة والطفــل، واعتبارهــا جــزءاً ال يتجزأ من االســتراتيجية الوطنية 
اإلمنائيــة للســلطة الوطنيــة، وتوفيــر اخلدمــات الوقائيــة والتشــخيصية والعالجيــة والتأهيليــة املتعلقــة بصحة املــرأة والطفل، كما 
نــّص القانــون علــى حــق املواطنــن/ات يف تلقــي اخلدمــات الصحيــة يف مناطقهــم، وهــذا مــا أشــارت لــه املــادة »46«: علــى الــوزارة 
توزيــع املؤسســات الصحيــة احلكوميــة واخلدمــات املقدمــة مبــا يتفــق مــع املتطلبــات الصحيــة للمواطنــن وأماكــن تواجدهــم. 
كمــا كفــل القانــون حــّق املريــض يف تلقــي اخلدمــات الصحيــة الفوريــة يف حــاالت الطــوارئ، كمــا نصــت عليــه املــادة »60«. ويف 
إطــار إلــزام املؤسســة الصحيــة بالرقابــة واملتابعــة للشــكاوى، نــّص قانــون الصحــة العامــة يف املــادة »61« علــى املؤسســة الصحيــة 

االهتمــام بالشــكاوى املقدمــة إليهــا واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة بشــأنها11.  
كمــا عمــد املشــّرع الفلســطيني إلــى اعتمــاد وإصــدار باقــة مــن التشــريعات القانونيــة الناظمــة للقطــاع الصحــي، كالتشــريعات 
الناظمــة لعمــل النقابــات الطبيــة وقانــون اجمللــس الطبــي الفلســطيني رقــم »1« لســنة 2006، عــالوة علــى قيــام مجلــس الــوزراء 

بإصــدار قــرار رقــم )113( لســنة 2004 بشــأن التأمــن الصحــي12. 

.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 :9 القانون األساسي الفلسطيني املعدل انظر الرابط
10 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة 2018. نحو نظام تامن صحي شامل. رام اهلل - فلسطن. صفحة 6.

.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14778 11 قانون الصحة العامة رقم »20« لسنة 2004 انظر الرابط
12 هيئة مكافحة الفساد وبرنامج األمم املتحدة االمنائي، وزارة الصحة، إدارة مخاطر الفساد يف القطاع الصحي، رام اهلل، 2018، ص 14.  

.pdf.19-03-https://www.pacc.ps/uploads/books/7/book-256-cat-7-d-02    

الناظمــة  التشــريعية  للمنظومــة  مراجعتنــا  مــن 
للقطــاع الصحــي جنــد أنهــا لــم تتضمــن أحكامــا 
وبالنســاء  الســن  بكبــار  خاصــة  نصوصــاً  أو 
تتــالءم مــع احتياجاتهــن،  التــي  الســن  كبيــرات 
مبــا يوائــم املواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان. 
ــى تضمــن  ــر بشــكل مباشــر عل ــدوره يؤث وهــذا ب
احتياجــات كبــار الســن ضمــن اخلطــط الوطنيــة 
الصحيــة اســتناداً علــى النهــج الشــمولي املرتكــز 

علــى حقــوق اإلنســان. 
وفقــا لرســالة وزارة الصحــة بتاريــخ 2022/10/11 
الوظيفــي  بالهيــكل  قامــت  الصحــة  وزارة  فــإن 
تعنــى  التــي  الشــيخوخة  دائــرة  واســتحدثت 
بالسياســات واحتياجــات كبــار الســن للجنســن 
لضمــان تنظيمهــا يف اخلطط الوطنية املســتقبلية.

املقدمة مـــن قبـــل مرافـــق وزارة الصحـــة، وشـــركائها يف تقـــدمي اخلدمات 
الصحيـــة مـــن مؤسســـات القطــاع األهلــي واخلــاص وقــد تـــمت صياغـــة 
االلتزامــات علـــى شـــكل قوانيـــن وأنظمـــة وخطـــط اســـتراتيجية، كان 
أشـــملها اخلطــة االســتراتيجية الوطنيـــة للصحــــة 2017–2022 التــــي 
ــة  ــات الوطنيــ ــدة السياســ ــواردة يف أجنــ ــة ال ــت األهــداف الصحيــ عكســ
2017-2022 وكذلــك يف االســتراتيجية القطاعيــة للصحــة 2022-2021 
التــــي تبنتهـــا احلكومة، كالتـــزام وطنـــي تـــجاه دعـــوة األمم املتحدة لكافـــة 
ــة املســتدامة 2020- ــبني خطــط التنميـ ــو تـ ــم نحـ ــات ودول العالـ حكومـ

ــروف واآلليــات الالزمــة إلجنازهــا10. ــة الظـ ــر كافـ 2030 وتوفيـ

تخضــع وزارة الصحــة لقانــون الصحــة العامة رقــم »20« لعام 2004 باعتباره 
املرجعيــة الناظمــة لعمــل القطــاع الصحــي، وقــد أشــار بوضــوح إلــى ضمــان 
حــّق تلقــي اخلدمــات الصحية جلميــع املواطنن واملواطنات دون متييز، حيث 
ــة. ــح املواطــن/ة ســلة مــن اخلدمــات الصحي ــون إلــى ضمــان من أشــار القان
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لقــد أشــار نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء املعّنفــات رقــم )18( للعــام 2013 إلــى حتقيــق احلمايــة للنســاء املعّنفــات يف 
القطاعــات الصحيــة واالجتماعيــة والقضائيــة. ولكــن أغفــل النظــام إجــراءات احلمايــة لســبع فئــات مهمشــة لــم يتــم حتديــد 
بروتوكــوالت احلمايــة لهــا، حيــث أشــارت املــادة 29 مــن نظــام مراكــز احلمايــة رقــم 9 لســنة 132011 إلــى عــدم اســتقبال املركــز 
احلــاالت كل مــن 1. ارتكبــت جنايــة أو جنحــة وصــدر بحقهــا حكــم قضائــي ولــم تنتــِه فتــرة محكوميتهــا. 2. تعانــي مــن إعاقــة 
عقليــة أو مــرض نفســي يشــكل خطــراً علــى املنتفعــات ومثبــت بتقاريــر طبيــة، أو تعانــي مــن إعاقــة حركيــة جتعلهــا غيــر قــادرة 
علــى قضــاء حاجاتهــا األساســية. 3. مدمنــة أو متعاطيــة مســكراً أو مخــدراً. 4. منتفعــة يقــّل عمرهــا عــن )18( عامــا إال إذا 
كانــت مرافقــة لوالدتهــا املعنفــة، أو متزوجــة. 5. تشــكل خطــراً مباشــراً أو غيــر مباشــر علــى املنتفعــات األخريــات يف املركــز. 
6. متــارس الدعــارة مبوجــب تقريــر مــن الشــرطة أو الــوزارة، إّلا يف حــاالت خاصــة يعــود تقديرهــا للمديــرة بعــد دراســة احلالــة 
مــن قبــل االخصائيــات، كأن تكــون مجبــرة علــى هــذا العمــل، أو لديهــا رغبــة حقيقيــة بالتوقــف وطلبــت املســاعدة واحلمايــة. 

7. مصابــة بأمــراض معديــة مثبتــة بتقاريــر طبيــة. 

كمــا صــدرت مجموعــة مــن القــرارات املتعلقــة بالتأمــن الصحــي، باعتبــاره البوابــة الرئيســية للوصــول إلــى تلقــي اخلدمــة 
الصحيــة يف القطــاع احلكومــي، واالنتفــاع مــن ســلة اخلدمــات الصحيــة امللزمــة لضمــان التمتــع باحلــّق بالصحــة، وقــد نّظــم 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )113( لســنة 2004 نظــام التأمــن الصحــي احلكومــي، ونظــم قانــون التأمــن رقــم )20( لســنة 2005 
التأمــن الصحــّي التجــاري، باإلضافــة إلــى أنظمــة خاصــة صــادرة عــن وكالــة الغــوث للتأمــن الصحــي لالجئــن الفلســطينين14.

أمــا علــى مســتوى السياســات والتخطيــط الصحــي؛ فقــد أشــارت اخلطــة االســتراتيجية لــوزارة الصحــة 2021-2023 إلــى 
نظـــام صحـــي شـــامل متكامـــل ذي جـــودة عاليـــة مســـتدامة، وأن وزارة الصحــة ملتزمــة بالعمــل املشــترك مــع جميــع الشــركاء 
لتعزيــــز صحــــة املواطــــن واجملتمــــع وتطويــــر أداء القطــــاع الصحــــي الفلســــطيني، وذلــــك مــــن خالل ضمــــان توفيـــر خدمـات 

صحية متكاملـــة ذات جـــودة عاليـــة جلميـــع املواطنيـــن15.  

وبالرغــم مــن النــص الصريــح لضمــان توفيــر اخلدمــات الصحيــة جلميــع املواطنــن ذات جــودة عاليــة، إال أن الرؤيــة والرســالة 
لــم تســتند إلــى منهــج احلــّق يف الصحــة، واســتندت بالصياغــة إلــى املنهــج الطبــي وتقــدمي اخلدمــات الطبيــة بجــودة عاليــة، 
وهــذا بــدوره ينعكــس علــى السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن حــق تلقــي اخلدمــات الصحيــة دون متييــز،  ومواءمــة البيئــة 

.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16309 .13 انظر/ي قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2011م بنظام مراكز حماية املرأة املعنفة
.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=1512114 املقتفي قانون التامن رقم )20( لسنة 2005 -فلسطين- الرابط

15 االستراتيجية القطاعية للصحة -https://site.moh.ps/2021 2023 ص 6.
 16 مجموعة مقابالت مع جلان العمل الصحي/مقابلة مع اإلغاثة الطبية/مقابلة أحد النساء القاطنات يف مسافر يطا، مقابلة مدير اإلدارة العامة للشكاوى/ مقابلة جمعية جنوم االمل /قابلة 

   الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق االنسان. مصادر سابقة.
17 القانون األساسي الفلسطيني املعدل 2003. 

18 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة .2018. نحو نظام تامن صحي شامل. ص 8. 
.https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-f   

بعــض التجمعــات الســكانية ال يتوفــر فيهــا عيــادة 
الســكان  يضطــر  ممــا  حكوميــة،  أوليــة  رعايــة 
ــدة عــن  ــادة البعي ــر العي ــن توف ــى أماك للذهــاب إل
مناطــق ســكناهم ممــا يشــكل معيــق للنســاء وذوي 
اإلعاقــة وكبــار الســن لفرصــة احلصــول علــى 
ــة الحتــاد  ــا أشــارت مقابل ــة، كم ــة الصحي اخلدم
جلــان العمــل الصحــي بــأن مناطــق مســافر يطــا 
الصحيــة  اخلدمــات  مــن  أي  فيهــا  يتوفــر  لــم 
.وأشــارت مقابلــة لإلغاثــة الطبيــة بــأن مناطــق 
األغــوار ومناطــق »ج« لــم يتوافــر فيهــا العيــادات 
ولــم يتــم اتخــاذ قــرارات علــى نحــو مســتجيب 
لالحتياجــات شــامل للجميــع وتشــاركي ومتثيلــي، 
ــدأ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة  ممــا ميــس مب

ويعيــق حتقيــق التنميــة املســتدامة.

تلقــي  إلــى  الفئــات  التحتيــة لتســهيل وصــول جميــع  الداخليــة والبنيــة 
اخلدمــات بجــودة شــاملة. كمــا عبــّر بعــض املشــاركن/ات16 يف املقابــالت 
الشــخصية عــن ضعــف التــزام صانع القــرار برؤية ورســالة القطاع الصحي 
حــول توفيــر اخلدمــات للجميــع؛ فمــا زالــت هنــاك مناطــق نائيــة ومهمشــة 
لــم تتوفــر فيهــا أي مــن اخلدمــات الصحيــة األساســية. ويبــدو أن ذلك ناجم 
يف أغلبــه عــن ضعــف اإلمكانيــات واملــوارد املاديــة واللوجســتية، باإلضافــة 
إلــى إجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي التــي تعيــق الوصــول الى هــذه املناطق. 
لقــد ضمنــت وثيقــة إعــالن االســتقالل والقانــون األساســي لدولــة فلســطن 
مبــدأ املســاواة وحــق تلقــي اخلدمــات الصحيــة، وال تســتثنى مــن هــذا احلــق 
أي فئة؛ فالقانـــون األساسي ال يتعـــّرض للصحـــة علـــى أنهـــا حـــق أساســـي 
للمواطـــن أســـوة بالتعليـــم الـــذي جـــاء النـص يف القانــــون األساسي واضحا 
وقاطعــا17، إّلا أّن القانــون نفســه أعطــى للمشــّرع أن ينظــم بقانــون خدمــات 
التأمــن االجتماعــي والصحــي، وبالتالــي يحــدد ســقف اخلدمــات التــي 
يتوجــب توفيرهــا للمواطــن18. ومــا زالــت املنظومــة التشــريعية بحاجــة إلــى
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إعــادة تطويــر مبــا يتــواءم مــع املواثيــق الدوليــة ذات الصلة، وال ســيما العهــد الدولي اخلاص باحلقــوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافيــة، بحيــث تلبــي احتياجــات الفئــات الهشــة واألكثــر ضعفــا يف اجملتمــع، ال ســيما أن صياغــة النصــوص القانونيــة لــم 
تأخــذ بعــن االعتبــار التفــاوت يف االحتياجــات للفئــات املهمشــة وذوي اإلعاقــة منهــم؛ كونهــا لــم تــدرج يف النصــوص إجــراءات 

متابعــة ومراقبــة ملــدى تطبيــق مبــدأ احلــق يف الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة. 

◄ خدمات وزارة الصحة الفلسطينية:

تعتبــر وزارة الصحــة الفلســطينية اجلهــة املســؤولة عــن قيــادة وتنظيــم عمــل القطــاع الصحــي؛ فهــي مســؤولة عــن وضــع 
السياســات واخلطــط وتفعيــل الشــراكات بــن مختلــف الشــركاء يف هــذا القطــاع والقطاعــات األخــرى، وإدارة واســتثمار 
املــوارد املتاحــة بالشــكل األفضــل لتعزيــز التمويــل الصحــي وتطويــر نظــام التأمــن الصحــي وشــراء اخلدمــات الصحيــة. كمــا 
تتحمــل مســؤولية تطبيــق السياســات املتعلقــة بتقــدمي اخلدمــات الصحيــة التــي تهــدف إلــى ضمــان حصــول جميــع املواطنــن 
علــى هــذه اخلدمــات، ضمــن معاييــر املســاواة وعــدم التمييــز بنــاًء علــى اجلنــس واإلعاقــة واحلالــة االجتماعيــة بجــودة عاليــة 

معتمــدة علــى املعاييــر الدوليــة.

يشــمل النظــام الصحــي الفلســطيني ثالثــة محــاور رئيســية، وهــي: الرعايــة الصحيــة األوليــة، تتولــى مســتوى تقدميهــا وزارة 
الصحــة بالشــراكة مــع املؤسســات األهليــة لتلبيــة االحتياجــات مــن العــالج، وتشــمل اخلدمــات الصحيــة األوليــة، باإلضافــة 
إلــى خدمــات الطــّب العــام، وخدمــات تنظيــم األســرة، باإلضافــة إلــى خدمــات الطــّب املتخصصــة، وخدمــات الصحــة للحمــل 
اخلطــر، وتصويــر األشــعة بأشــكاله وأنواعــه اخملتلفــة واملتقدمــة علميــاً، أمــا احملــور الثانــي فهــو الرعايــة الصحيــة الثانويــة، 
والتــي يتــم توفيرهــا مــن قبــل األخصائيــن الطبيــن للمرضــى احملولــن مــن عيــادات الصحــة العامــة، والذيــن حتتــاج حالتهــم 
ــة  ــة الصحي ــة،  هــو مــا يســمى بالرعاي ــث واملتقــدم للخدمــات الصحي ــب مختــص، يف حــن أن احملــور الثال ــة طبي ــى متابع إل
االستشــارية املتخصصــة ملعاجلــة احلــاالت احملولــة مــن أطبــاء الرعايــة األوليــة والثانويــة، وذلــك مــن أجــل التحقــق مــن دقــة 
التشــخيص، وعمــل التدخــالت الطبيــة الالزمــة، كمــا تقــّدم اخلدمــة الصحيــة الثالثــة مــن املستشــفيات اإلقليميــة19. كمــا تشــير 
الوثائــق اخلاصــة باخلدمــات الصحيــة إلــى التــزام الدولــة بإتاحــة اخلدمــات الصحيــة الشــاملة ملــن يحتــاج إليهــا، بــدون معانــاة 

ماليــة أو معيــق سياســاتي.

 وقــد أشــارت املقابــالت الشــخصية إلــى أن وزارة الصحــة هــي اجلهــة الوحيــدة املســؤولة عــن تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن 
واملواطنــات دون متييــز، وهــي تعمــل جاهــدة لتوفيــر ســبل الوصــول إلــى اخلدمــات الصحيــة رغــم وجــود معيقــات شــديدة تتعلــق 
باالحتــالل اإلســرائيلي طويــل األمــد املســيطر علــى املعابــر واملــوارد واملناطــق؛ ممــا يحــول دون وصــول عــدد كبيــر مــن املرضــى 
إلــى األماكــن اخملصصــة لتلقــي العــالج املناســب؛ فعلــى ســبيل املثــال هنــاك مشــكلة كبيــرة متعلقــة باحلــّق يف الوصــول إلــى 

اخلدمــات الطبيــة بجــودة عاليــة يف قطــاع غــزة20. 

كمــا تظهــر مراجعــة األدبيــات بــأّن هنــاك فجــوة يف رصــد مســتوى إتاحــة اخلدمــات جلميــع الفئــات، وهــذا بــدوره يؤّثــر بشــكل 
ــى  ــات الدقيقــة يســاهم يف اإلبقــاء عل ــى مضمــون اإلجــراءات املتعلقــة بإعمــال احلــّق يف الصحــة؛ فضعــف البيان مباشــر عل
الفجــوات املوجــودة. وينبغــي علــى وزارة الصحــة القيــام برصــد مســتوى إتاحــة اخلدمــات الصحيــة الشــاملة جلميــع املواطنــن/
ــات  ــالء اهتمــام خــاص للفئ ــا إي ــة ســواء بســواء، وعليه ــة املباشــرة الكارثي ــة مــن املدفوعــات املالي ــة املالي ــر احلماي ات، وتوفي

األكثــر حرمانــا21، مثــل النســاء وذوات اإلعاقــة والقاطنــن يف املناطــق النائيــة، والفقــراء وكبــار الســن. 

ــاك نقصــا يف  ــات واملناطــق، ولكــن هن ــع الفئ ــة تشــمل جمي ــأّن اخلدمــات الصحي ــات ب ــق بقطــاع غــزة، تشــير البيان وفيمــا يتعل
األدويــة ويف التخصصــات الطبيــة املتعلقــة بأمــراض القلــب والســرطان، وقــد أشــار الدكتــور أميــن الفــرا22 بــأن عــدد املستشــفيات 
واملراكــز الصحيــة كبيــر ويتــالءم واحتيــاج املناطــق، لكــن نقــص األدويــة واملراكــز واألقســام املتخصصــة والكــوادر املهنيــة صاحبــة 
االختصــاص يؤثــر علــى جــودة اخلدمــات، ويعــّرض حيــاة األشــخاص للخطــر، وخاصــة أن قطــاع غــزة   يخضــع حلصــار مشــدد.

19 الهيئة املستقلة حلقوق االنسان. التحقيق الوطني بشأن التامن الصحي2019-2021. ص 29.
20 مقابلة مؤسسات اجملتمع املدني التي تقدم اخلدمات الصحية.، مصدر سابق.

21 التحقيق الوطني بشأن التامن الصحي مصدر سابق.
22 مقابلة مع الدكتور أمين الفرا. مدير عام املستشفيات. غزة بتاريخ 2022-7-28.
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التدابير الوقائية لدرء مخاطر الفساد المبني على النوع االجتماعي في تقديم خدمات الصحة

◄ هل القطاع الصحّي عرضه لشبهات الفساد أكثر من غيره؟

يحــوي القطــاع الصحــي بداخلــه مجموعــة مــن النظــم والتعليمــات والقــرارات، ويشــارك يف أعمالــه مجموعــة مــن ذوي املهــن 
اخملتلفــة واملتنوعــة التــي تخــدم القطــاع، تتــراوح مــا بــن صانعــي القــرار، واإلداريــن، واألطبــاء وأخصائــي التأمينــات الصحيــة، 
وهــذا بــدوره يفاقــم مــن الصعوبــات خــالل عمليــة البحــث والتحــري يف شــبهات الفســاد، باإلضافــة إلــى اعتمــاد القطــاع 
الصحــي يف بعــض جوانــب عملــه علــى القطــاع اخلــاص، لتوفيــر اخلدمــات املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة وبنــاء املنشــآت، وتوفيــر 
ــاون االقتصــادي  ــا منظمــة التع ــا لدراســة أجرته ــر، واخلدمــات االستشــارية23، ووفق ــة والعقاقي املســتلزمات واملعــدات الطبي
ــّرض بشــكل خــاص خلطــر  ــه مع ــى أّن ــى قطــاع الصحــة عل ــع القطاعــات، ينظــر إل ــب الفســاد يف جمي ــة حــول عواق والتنمي
الفســاد بســبب العوامــل التاليــة: عــدم تناســق املعلومــات بــن املورديــن ومقدمــي اخلدمــة واملرضــى، وعــدم املرونــة النســبية 
للطلــب علــى الرعايــة واملنتجــات الصحيــة، وتعقيــد النظــم الصحيــة، ومشــاركة العديــد مــن اجلهــات الفاعلــة مــن القطاعــن 
العــام واخلــاص24، ممــا يزيــد األمــر تعقيــداً يف عمليــة البحــث والتحــري يف قضايــا التمييــز وانتهــاك احلــق يف احلصــول علــى 
احلقــوق الصحيــة؛ فاختــالف البيانــات الــواردة  واملبــررات املتعلقــة باملوضــوع، ســواء  ضعــف املــوارد، أو قلــة الكفــاءات املهنيــة، 

أو نتيجــة سياســات ماليــة معتمــدة جميعهــا تــؤدي إلــى ضعــف منظومــة الرقابــة واملســاءلة.

وفيمــا يتعلــق بنظــم املعلومــات الصحيــة ونشــرها وتعميمهــا، فقــد أظهــرت نتائــج املقابــالت الشــخصية التــي أجرتهــا الباحثــة25،  
أن ضعــف نشــر املعلومــات وإتاحتهــا للجمهــور، يــؤدي إلــى املســاس مبــدى االلتــزام مبعاييــر الشــفافية ودرجــة ومســتوى التــزام 
املســؤولن بقيــم النزاهــة26، باإلضافــة إلــى تداخــل عمــل العديــد مــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي أو شــركاء القطــاع اخلــاص، 
ــه  ــة هــذا القطــاع وجتعل ــد مــن خصوصي ــا عوامــل تزي ــة27، وجميعه ــارات الصحي ــى األداء أو االختي ــة عل مبــا يضعــف الرقاب

عرضــة للفســاد أكثــر مــن غيــره.

قبــل الــوزارة هــو أكثــر مــا تعــرض لــه املســتفيدات أثنــاء طلبهــن للحصــول علــى خدمــة مــن قبــل وزارة الصحــة حيــث بلغــت 
النســبة 25%. وعلــى صعيــد املوقــع اجلغــرايف، فقــد تعرضــت املســتفيدات يف الضفــة الغربيــة لإلهمــال أو تأجيــل اخلدمــة 

ــل 12% يف قطــاع غــزة30. ــة مقاب ــث بلغــت النســبة 27% يف الضف ــر مــن املســتفيدات يف قطــاع غــزة حي بصــورة أكب

./https://ae.linkedin.com/pulse 23 الدكتور هاني جهشان. الفساد يف القطاع الصحي -انتهاك حلق االنسان بالصحة واحلياة 25-8-2016 مت زيارة املوقع بشهر 5 والرابط
24 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية- تعزيز النزاهة يف قطاعات الطاقة والنقل والصحة )يونيو 2018( املغرب.

25 مقابلة مع الدكتور بسام صبح مدير وحدة الشكاوى/وزارة الصحة الفلسطينية-نابلس، مصدر سابق. 
26 مقابلة مع السيدة تهاني القيسي، مصدر سابق.

27 مقابلة مع السيدة خامتة عويضات املثقفة الصحية /جلان العمل الصحي بتاريخ 2022-3-28.
28 مقابلة مع أمنة بداونة مصدر سابق.

29 مقابلة السيدة آمنة بداونة، مصدر سابق.
30 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان. 2021. استطالع رأي املستفيدات من خدمات التنمية االجتماعية والصحة والتعليم حول آثار الفساد يف تقدمي اخلدمات. رام اهلل -فلسطن.

ــي يقطــن يف جتمــع  إحــدى النســاء اللوات
ســكاني يف مســافر يطــا: »ليــس لدينــا 
أي معلومــة، ونحــن طالبنــا بفتــح عيــادة 
املنطقــة  بــأن  الــوزارة  وأجابــت  صحيــة 
هــي مــن املناطــق التــي ال تخضع لســيطرة 
ــادة  ــح عي ــه ال نســتطيع فت الســلطة، وعلي
ثابتــة، احتججنــا مــن خــالل مؤسســات 
حضــرت ملنطقتنــا، ولكــن دون جــدوى.«

املصــدر: مقابلــة مــع أم محمــد، ربــة بيــت 
مــن منطقة مســافر يطــا- 2022-3-28.

ــاك  ــأن هن ــة28، ب ــا الباحث ــي أجرته ــالت الشــخصية الت ــج املقاب وقــد أظهــرت نتائ
ثقافــة ســلبية تتمثــل باالستســالم للواقــع املوجــود وعــدم التقــدم باعتراضــات 
ــك  ــج الشــكاوى؛ لذل ــة يف إجــراءات ونتائ ــف الثق أو شــكاوي رســمية بســبب ضع
تذهــب النســاء أو ذوات اإلعاقــة أو ســكان املناطــق املهمشــة إلــى العيــادة أو العيــادة 
املتنقلــة وتكتفــي بعــرض مشــكلتها علــى الطبيــب املنــاوب، وعلــى حــد تعبيرهــن يف 
غالبيــة األحيــان لــم يتوفــر العــالج الــالزم، ولكــن لــم يتــّم تقــدمي أي شــكوى جتــاه  
ذلــك، ألن النســاء ذوات اإلعاقــة تعتقــد بــأن اخلدمــات الصحيــة لهــا خصوصيتهــا، 
وأن الطبيــب اخملتــّص ال يتواجــد يف عيــادات الصحــة األوليــة، وحــن الســؤال 
عــن طبيــب مختــّص تتــّم اإلجابــة عليهــن  بالذهــاب إلــى املستشــفى للتســجيل يف 
العيــادات املتخصصــة، وأن الــوزارة ال تســتطيع توفيــر أخصائيــن يف كل عيــادة29.

أول  املهمشــون  املعاملــة:  يف  التمييــز 
الضحايــا، أو احللقــة األضعــف يف فــرص 

العامــة. اخلدمــات  علــى  احلصــول 

وأظهــرت نتائــج اســتطالع الــرأي الــذي أجــراه ائتــالف أمــان حــول معرفــة املواطنــات بوجــود دائــرة الشــكاوى يف وزارة الصحــة، 
أّن الغالبيــة منهــن )67%( ال يعلمــن بوجــود دائــرة للشــكاوى يف وزارة الصحــة.

ــد غالبيــة مــن مّتــت مقابلتهــم بــأن مبــدأ التمييــز يف تقــدمي اخلدمــات، هــو  وأّك
انتهــاك للحــّق يف أعلــى مســتويات الصحــة، ويرتقــي لشــبهة فســاد، ويف حــال 
كان التمييــز ملصلحــة ذاتيــة للمســؤول. فقــد أشــارت نتائــج اســتطالع الــرأي 
الــذي أجــراه ائتــالف أمــان 2021 بــأن اإلهمــال وتأجيــل تقــدمي اخلدمــة مــن
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◄ الثقافة المجتمعية وآثارها على انتشار مظاهر الفساد:

تعــّد إشــاعة وتعميــم ثقافــة مكافحــة الفســاد مــن املرتكــزات األساســية التــي تســاهم يف احلــد مــن مخاطــر الفســاد، ومكافحتــه 
علــى املســتوى الوطنــي، بجانــب وجــود سياســات وإجــراءات وتشــريعات مخصصــة ملواجهــة الفســاد، وتهيئــة البيئــة اخلاصــة 
لتشــكيل الوعــي اجملتمعــي، مبــا يســاعد يف تفعيــل املنظومــة القانونيــة؛ فاملنظومــة التشــريعية املتعلقــة مبكافحــة الفســاد حتتــاج 

إلــى حاضنــة مجتمعيــة قويــة تراقــب وتتابــع مســتوى التطبيــق الفعلــي لهــا. 

إّن ضعــف املعرفــة وإخفــاء املعلومــات يســاعدان علــى انتشــار ظاهــرة الفســاد، وحتــرم املواطنــن/ات وحتديــداً الفئــات الهشــة 
ــع  ــاك هــذا احلــّق، خاصــة أن الواق ــة واملســاءلة للمســؤولن عــن انته ــات الصحي ــى اخلدم ــة بحــّق احلصــول عل ــن املطالب م
ــات  ــار الســن، هــم الفئ ــة واملهمشــة وكب ــن يف املناطــق النائي ــال والقاطن ــة واألطف ــة النســاء وذوات اإلعاق االجتماعــي لغالبي
ــت املعرفــة مبنظومــة  األكثــر احتياجــاً لهــذه اخلدمــات، واألقــّل معرفــة بالقوانــن واإلجــراءات والتدابيــر املعتمــدة، فكلمــا قلّ

ــة باحلــق. احلقــوق زادت نســبة انتهــاك احلــق دون رادع، أو متابعــة أو مطالب

وأكــدت نتائــج املقابــالت الشــخصية31 التــي أجرتهــا الباحثــة، بــأّن غالبيــة النســاء وذوات اإلعاقــة والقاطنــن يف املناطــق 
النائيــة واملهمشــة وكبــار الســن هــم األكثــر ضعفــاً مــن حيــث احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة باحلــّق يف الصحــة، وأكــدت 
نتائــج مقابــالت املوظفــن يف وزارة الصحــة /قطــاع غــزة32 بــأّن الفئــات املهمشــة أقــّل معرفــة بإجــراءات احلصــول علــى 
املعلومــات الصحيــة، كمــا لــم متتلــك الفئــات املهمشــة املعرفــة بإجــراءات وتدابيــر مكافحــة الفســاد يف مســار اخلدمــة الصحيــة، 
ممــا يجعــل ثقافــة محاربــة الفســاد غيــر منتشــرة يف أوســاط هــذه الفئــات املهمشــة؛ فالربــط بــن محاربــة الفســاد والــدور 

ــة مــن املهتمــن باجملــال. ــة قليل ــه إال فئ االجتماعــي موضــوع ال تتناول

وتظهــر نتائــج حتليــل مراجعــة األدبيــات واملقابــالت الشــخصية33 التــي أجرتهــا الباحثــة، بــأّن أحــد أهــّم العناصــر التــي تســاهم 
يف اإلبطــاء يف مكافحــة مظاهــر الفســاد، هــي حجــب املعلومــات عــن أصحــاب املصلحــة، ألن عــدم املعرفــة باإلجــراء يعطــي 
فرصــة ممارســة االســتغالل، وخاصــة للنســاء وذوات اإلعاقــة ، وقــد أّكــد ذلــك نتائــج اســتطالع الــرأي الــذي أجــراه ائتــالف 
أمــان عنــد ســؤال املســتفيدات عــن معرفتهــن بوجــود نظــام شــكاوى إلكترونــي يف وزارة الصحــة، حيــث أظهــرت النتائــج أّن 
ــن يعلمــن بوجــود  ــن إّنه ــن قل ــا 15% فقــط منه ــي )85%( بينم ــن ال يعلمــن بوجــود نظــام شــكاوى إلكترون ــرة منه ــة كبي غالبي
نظــام شــكاوى إلكترونــي يف وزارة الصحــة، لذلــك ال يتــّم تقــدمي شــكاوي يف حالــة حصــول جرميــة االبتــزاز، ناهيــك عــن املعيــق 
االجتماعــي والوصمــة االجتماعيــة املرتبطــة بالنــوع االجتماعــي، ســواء يف مناطــق الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، حيــث تتــردد 
النســاء كثيــراً  يف تقــدمي شــكاوى يف حــال تعرضهــن ألشــكال فســاد، مبــا فيهــا الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، خوفــا 

مــن اجملتمــع والبيئــة احمليطــة وحساســية املوضــوع. 

ــاً،  ــة باحلــق، أو تقــدمي الشــكاوي، أو املطالبــة مبحاســبة منتهكــي احلقــوق هــي الســائدة مجتمعي فثقافــة اإلبطــاء يف املطالب
ــة  ــة مراقب ــم بعملي ــأّن اجملتمــع عمومــاً ال يهت ــة، ب ــا الباحث ــي أجرته وحســب رأي املشــاركن/ات يف املقابــالت الشــخصية الت
ــة،  ــا العام ــد يتضــرر منه ــات الســلوك، وعــدم إســاءة اســتخدام الســلطة ملصلحــة خاصــة ق ــزام املســؤولن بأحــكام مدون الت
ــى القصــور ومظاهــر  ــي ال تســتطيع  تقــدمي الشــكوى أو االحتجــاج عل ــة الت ــات الهشــة والنســاء وذوات اإلعاق وخاصــة الفئ
انتهــاك احلــّق يف الصحــة، أمــا صعوبــة البحــث يف جرائــم الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، فهــي  ال تقــل صعوبــة عــن 
توفيــر األدلــة لــدى الفئــات املهمشــة والنســاء وذوات اإلعاقــة، ممــا يجعلهــن غيــر راغبــات يف اإلبــالغ أو غيــر قــادرات علــى 
ــال،  ــي هــذه األفع ــة ملســاءلة مرتكب ــى اخلــوف أو عــدم الثقــة باتخــاذ إجــراءات فعال ــدو إل ــى مــا يب ــك عل ــود ذل ــالغ، و يع اإلب

ومحاســبة منتهكــي احلقــوق.

31 مقابلة مع األستاذ موسى أبو دهيم /الهيئة الفلسطينية املستقلة 2022-4-18.
32 مقابلة مع الدكتور جميل سليمان مدير عام الصحة النفسية وزارة الصحة غزة بتاريخ 2022-7-27.

33 مقابلة مع األستاذ إسالم التميمي، مصدر سابق.
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◄ مخاطر وآثار الفساد المبني على النوع االجتماعي:

ــكال اجلنســن )الرجــال  ــع ل ــي يحددهــا اجملتم ــم الت ــة والقي ــات واألدوار االجتماعي ــوع االجتماعــي العالق ــوم الن يشــمل مفه
ــم  ــر املــكان والزمــان، وعــادًة مــا تتداخــل وتتشــابك مــع املفاهي ــم وفقــا لتغي والنســاء(، وتتغيــر هــذه األدوار والعالقــات والقي
واألدوار والعالقــات االجتماعيــة األخــرى، مثــل الديــن، والطبقــة االجتماعيــة، والعمر، والثقافة، واملعتقــد، والوضع االقتصادي، 

فوجــود مجموعــات متخلفــة عــن الركــب )اجملموعــات املهمشــة( يقّيــد ويعيــق وصــول فئــات وشــرائح يف اجملتمــع مــن الوصــول 
إلــى تلــك الفضــاءات وتلقــي اخلدمــات األساســية بيســر، ويف هــذه احلــاالت تتيــح فــرص للفســاد، فتكــون النتيجــة اللجــوء إلــى 
دفــع املزيــد مــن الرشــاوي املاديــة للحصــول علــى اخلدمــات الصحيــة. وقــد أشــارت اللجنــة املعنيــة يف التوصيــة رقــم »24« 
بأّنــه »ميكــن أن تــؤدي االختالفــات البيولوجيــة بــن املــرأة والرجــل إلــى اختالفــات يف احلالــة الصحيــة، حيــث توجــد عوامــل 
ــي  ــذا الســبب، ينبغ ــن النســاء أنفســهن. وله ــا ب ــن فيم ــن أن تتباي ــرأة والرجــل، وميك ــة للم ــة الصحي ــة حتــدد احلال اجتماعي
إيــالء اهتمــام خــاص إلــى االحتياجــات واحلقــوق الصحيــة للمــرأة التــي تنتمــي إلــى فئــات ضعيفــة ومحرومــة، مثــل  النســاء 
املهاجــرات والالجئــات واملشــردات داخليــاً، والطفــالت، واملســنات، واملعوقــات جســدياً أو عقليــا35 ممــا يجعــل النســاء اللواتــي 
يقــع علــى عاتقهــن الــدور الرئيســي  برعايــة أســرهن ورعايــة أبنائهــن مــن ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن، أكثــر عرضــة للفســاد عنــد 
احلاجــة لتلقــي اخلدمــات الصحيــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة اإلجنابيــة، واخلدمــات األساســية األخــرى مــن تعليــم وميــاه 
..إلــخ، ويضعهــن حتــت رحمــة بعــض مقدمــي اخلدمــات الصحيــة الفاســدين، ويضطرهــن للبحــث عــن طــرق مختلفــة مبــا فيهــا 

دفــع الرشــاوي أو اســتخدام الواســطة واحملســوبية للتســريع يف احلصــول علــى اخلدمــات الصحيــة.

إن القصــور يف معاجلــة انتهــاك احلــّق يف الصحــة يتيــح اجملــال لتعريــض النســاء واجملموعــات املهمشــة لفــرص الفســاد بســبب 
اضطرارهــم للبحــث عــن طــرق أخــرى بديلــة، ليتمكنــوا مــن تلبيــة احتياجاتهــم للخدمــات الصحيــة، ممــا يتيــح فــرص الســتغالل 

بعــض العاملــن يف القطــاع الصحــي أو الوســطاء ملصالــح خاصــة. 

أمــا بخصــوص كبــار الســن الذيــن يعانــون مــن األمــراض املزمنــة والنســاء ذوات اإلعاقــة، فاملعانــاة تكــون مركبــة ومضاعفــة، 
حيــث تتجســد يف عــدم توفــر اخلدمــات الصحيــة يف تلــك املناطــق يف كثيــر مــن احلــاالت، ويف حــال احلصــول علــى خدمــة 
صحيــة قــد ال تتوفــر األدويــة الكافيــة وخاصــة لهــذه الفئــات، كمــا حصــل يف مرحلــة انتشــار فيــروس كوفيــد19. وقــد أشــارت 
إحــدى املقابــالت التــي أجرتهــا الباحثــة مــع موظفــة مــن وزارة الصحــة36 إلــى أنــه يف حــاالت الطــوارئ وبســبب انتشــار 
كوفيــد19، فقــد تأثــرت قضايــا الصحــة اإلجنابيــة والنســاء يف جميــع املناطــق عمومــا واملناطــق النائيــة واملهمشــة علــى وجــه 
التحديــد، ولــم تكــن احتياجــات تلــك الفئــات مدرجــة يف نقاشــات صانــع القــرار واملكلفــن بــإدارة حالــة الطــوارئ، فمثــال 
ــدارك القصــور مــن خــالل  ــرأة بت ــل أن تقــوم صحــة امل ــك قب ــق مبوضــوع احلمــل اخلطــر، وذل ــر فيمــا يتعل ــاك تقصي كان هن
تطويــر بروتوكــول خــاص باحلمــل واحلمــل اخلطــر واحلوامــل املصابــات بكوفيــد 19. وفيمــا يتعلــق باملناطــق النائيــة واملهمشــة 
ــر تقــدمي اخلدمــات لهــم، وخاصــة النســاء ذوات اإلعاقــة وكبــار الســن، والفئــات املهمشــة، فقــد تأثــرت بشــكل مباشــر، وتعّث

./https://www.rdflwomen.org34 التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني /املفاهيم واألدوار اجلندرية، لبنان. الرئيسية، الرابط
.http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr24.html »24« 35 جامعة مينيسوتا، جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، الدورة العشرون )1999( التوصية رقم

36 مقابلة مع السيدة هدى سالم دائرة تنمية وصحة املرأة، وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 2022-5-10.

مــا زالــت الدولــة ال تعمــل علــى اتخــاذ 
التدابيــر الفعالــة واحملــددة إلعمــال احلــق 
والنســاء  املهمشــة  للفئــات  الصحــة  يف 
املناطــق  يف  والقاطنــن  اإلعاقــة  وذوات 
»ج«،  مناطــق  الســن«  وكبــار  النائيــة 
ومناطــق H2، ومناطــق األغــوار ومناطــق 
يف  التمييــز  الحظنــا  لذلــك  املَســافر«، 
املرافــق  يف  العــادل  التوزيــع  عمليــة 
وســلة  واخلدمــات  والســلع  الصحيــة 
األساســية. األدويــة  وإتاحــة  اخلدمــات 

ــن  ــات املهمشــة م ــل الفئ ــد يجع ــذي ق ــر ال ــرايف34؛ األم ــكان اجلغ ــرق، وامل والع
النســاء وذوات اإلعاقــة والقاطنــن يف األماكــن النائيــة وكبــار الســّن،  عرضــة 
ــر  ــى اخلدمــات الصحيــة حتــت ضغــط وتأثي النتهــاك احلــق يف  احلصــول عل
أحــد هــذه العوامــل ، وذلــك بســبب النظــرة النمطيــة وموازيــن القــوة الســائدة 
يف اجملتمــع التــي  تــؤدي إلــى تقويــض قــدرة بعــض الفئــات علــى املشــاركة يف 
صنــع القــرار السياســي واحليــاة العامــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى قصــور بعــض 
ــة يف تضمــن احتياجــات النســاء وذوات  السياســات واالســتراتيجيات الوطني
ــد  ــات املهمشــة، بشــكل واضــح ومفصــل، ممــا يؤّك ــار الســن والفئ اإلعاقــة وكب
علــى أهميــة دعــم تلــك الفئــات للمشــاركة الفاعلــة يف وضــع تدابيــر مكافحــة 

الفســاد.
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علمــا بــأّن الــوزارة كان لديهــا ســت عيــادات متنقلــة وحتــاول تقــدمي اخلدمــات، ولكــن مــا زال وضــع النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة 
وكبيــرات الســن صعبــاً، ويواجهــن معيقــات عــّدة مــن حيــث املواءمــة للمراكــز وتلبيــة احتياجاتهــن الطبيــة الالزمــة واملعاينــة املباشــرة، 
واحتياجهــن ألجهــزة خاصــة، وهنــا نســتطيع القــول إّن ذلــك يدخــل يف إطــار التمييــز يف تقدمي اخلدمات املبني على النــوع االجتماعي؛ 

األمــر الــذي قــد يدفــع بعــض احملتاجــن للخدمــة مــن هــذه الشــرائح إلــى االســتعانة بالواســطة أو التحايــل أو اخلضــوع لالبتــزاز.

مخاطــر الفســاد علــى الفئــات املهمشــة خــال عمليــة إدارة اخلدمــات مــن قبــل أشــخاص غيــر محصنــن ضــد 
أشــكال الفســاد:

إن ضعــف املعرفــة بأشــكال الفســاد وآليــات محاربتــه، ويف ذات الوقــت شــح املــوارد واخلدمــات الصحيــة يف ظــل ازديــاد الطلــب 
واالحتيــاج لهــذه اخلدمــات، وضعــف ثقــة املواطنــن بضمــان توفيــر هــذه اخلدمــات مــن قبــل اجلهــات اخملتصــة بعدالــة ومســاواة 
بــن املواطنــن، باإلضافــة الــى االنقســام السياســي، يتيــح فرصــاً محتملــة ألشــكال مختلفــة مــن الفســاد وبخاصــة الفســاد املبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي، حيــث تتعــرض الفئــات املهمشــة لهــذه الفــرص أكثــر مــن غيرهــا، خاصــة أنهــا ال متتلــك فرصــاً للعــالج 

علــى احلســاب اخلــاص، ســواء لطلــب الواســطة واحملســوبية لتلقــي اخلدمــات الطبيــة، واألدويــة وشــراء اخلدمــة الصحيــة. 

يحتكــم القطــاع الصحــي عــادة إلــى معاييــر خاصــٍة تتعلــق بتعيــن موظفن/ات ميتلكــون املعرفة العلمية الضروريــة واملتخصصة 
وعلــى درجــة مــن الكفــاءة واملهنيــة يف هــذا القطــاع، كــون إعالنــات الوظائــف تكــون محــددة مبعاييــر واضحــة، وتظهــر املقابــالت 
أن نســبة مرتفعــة مــن املشــاركن/ات يف املقابــالت الشــخصية بالضفــة الغربيــة يعتقــدون أن التعيينــات يف مؤسســات الســلطة، 
مبــا فيهــا قطــاع الصحــة تشــوبها شــبهة اســتخدام الواســطة واحملســوبية37، أمــا بالنســبة لقطــاع غــزة، فقــد أشــارت إحــدى 
ــة،  ــة أو ترقي ــز أو وظيف ــى مرك ــد للوصــول إل ــق الوحي ــأّن الواســطة واحملســوبية هــي الطري النســاء املشــاركات يف البحــث، ب
وهنــاك شــرط أساســي ضمنــي، وهــو أن ال تكــون معارضــاً لسياســة احلــزب احلاكــم، وهــذا لــه أثــر كبيــر علــى مســتقبل األفــراد 
ــث  ــارف مــن أصحــاب النفــوذ بحي ــوذ  أو مع ــز نف ــن ال ميتلكــون مراك ــة، والذي وخاصــة النســاء واألشــخاص مــن ذوي اإلعاق

يفقــدون أي فــرص مســتقبلية للعمــل38. 

37 مقابلة مع السيدة كفاح مناصرة مديرة تنفيذية جلمعية جنوم األمل، ومنسقة ائتالف األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ 2022-4-19.
38 مقابلة مع السيدة لطيفة اجلعبري، مصدر سابق.

الشــخصية  املقابــالت  إحــدى  أشــارت 
ثقــة  أن  إلــى  الباحثــة   أجرتهــا  التــي 
وخاصــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
النســاء منهــم ضعيفــة جــداً يف النظــام 
ــاً للثقــة مــن  ــاك انعدام الصحــي، وأّن هن
قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالنظــام 
الصحــي، لغيــاب مــن يناصرهــن ويســتمع 
إلــى شــكواهن واحتياجاتهــن الدائمــة إلــى 
العــالج الوظيفــي /الطبيعــي /األدوات. 

املســاعدة 

ــي مــن املمكــن أن  ــد طــرح ســؤال عــن بعــض املشــاكل أو أشــكال الفســاد الت وعن
ــى خدمــة مــن وزارة  ــب احلصــول عل ــاء طل ــا أثن ســبق للمســتفيدات وتعرضــن له
الصحــة، يف اســتطالع الــرأي الــذي أجــراه ائتــالف أمــان يف عــام 2021 بعنــوان 
»اســتطالع رأي املســتفيدات مــن اخلدمــات االجتماعيــة والصحــة والتعليــم حــول 
آثــار الفســاد يف تقــدمي اخلدمــات«، فقــد ارتفعــت نســبة املســتفيدات اللواتــي 
واجهــن مشــاكل / أشــكال فســاد لتصبــح 30% مقارنــة بـــ 70% أكــدن أنهــن لــم 
يواجهــن أيــة مشــاكل/ أشــكال فســاد. وهنــاك نســبة ضئيلــة مــن املســتفيدات مــن 
ــل احلصــول /أو  ــة مقاب ــع رشــوة مادي ــى دف ــات وزارة الصحــة اضطــرت إل خدم
ــة هــذه  ــت غالبي ــد كان ــة، وهــي بنســبة 0.2% وق ــى اخلدم تســريع احلصــول عل

النســبة يف قطــاع غــزة.

أشــارت إحــدى املشــاركات يف املقابــالت 
الشــخصية بــأن احلــاالت التــي متكنــت مــن 
الوصول إلى الوظيفة أو الترقية بالواسطة 
أو احملابــاة، ال يســتطيعون االحتجــاج أو 
إجــراء  أو  أو ســلوك  الرفــض ألي طلــب 
غيــر قانونــي، فحتــى لــو تقدمــت شــكوى 
ال يســتطيع متابعتهــا إذا كانــت موجــه ضــد 

ــع قــرار يف القطــاع الصحــي. صان
القيســي  تهانــي  الســيدة  مــع  مقابلــة  املصــدر: 
-منسقة منتدى املنظمات االهلية ملناهضة العنف 

ســابق. -مصــدر 

الترقيــة،  عمليــات  أّن  الباحثــة  أجرتهــا  التــي  املقابــالت  غالبيــة  أظهــرت  وقــد 
وحتديــداً لشــغل املناصــب العليــا يف القطــاع الصحــي تخضــع إلــى معاييــر إضافيــة 
السياســي؛  القــرار  إلــى صنــاع  الوصــول  والقــدرة علــى  تتعلــق بجهــات احلكــم 
األمــر الــذي قــد يتيــح فــرص لوجــود أشــخاص غيــر محصنــن ضــد الفســاد، وقــد 
ــات أو ضغــوط مــن أصحــاب النفــوذ لتســهيل وصــول  يضطــرون لالســتجابة لطلب
بعــض الفئــات إلــى مواقــع عمــل، أو احلصــول علــى اخلدمــات الصحيــة دون وجــه 
حــق، أو احلصــول علــى خدمــات إضافيــة تنتهــك حــق املواطنــن اآلخريــن للحصــول 
عليهــا بشــكل عــادل ومتســاٍو يف ظــل شــح املــوارد املاليــة للقطــاع الصحــي وضعــف 
اإلمكانيــات الطبيــة يف مؤسســاتها. ويشــير املقــرر اخلــاص املعنــي بالصحــة بحّق كل
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إنســان يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، وأن األخصائيــن واملوظفــن العموميــن أو جهــات فاعلــة 
خاصــة يختــارون العمــل علــى حتقيــق مصاحلهــم اخلاصــة عوضــا عــن مصالــح أصحــاب احلقــوق الذيــن تترتــب عليهــم واجبــات 
جتاههم، وعالوة على ذلك فحيثما تفتقر النظم الصحية إلى الشــفافية واملشــاركة واملســاءلة، تنشــأ بيئة خصبة لتفشــي الفســاد39.

خطــت وزارة الصحــة الفلســطينية خطــوات فعالــة جتــاه حتصــن النظــام الصحــي ضــد الفســاد، مــن خــالل حتديــث املعاييــر، 
واتبــاع تشــكيل اللجــان التــي جتــدد دوريــاً، ونشــر بياناتهــا ومعطياتهــا علــى مواقعهــا اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي، 
ــت عرضــة ملمارســة الواســطة واحملســوبية للحصــول  ــة مــا زال ووضــع نظــام تلقــي شــكاوى. إال أن بعــض اخلدمــات الصحي

عليهــا، مثــل تلقــي املراجعــة الطبيــة والعمليــات، واحلصــول علــى األدويــة والعــالج يف اخلــارج.

فرص الفساد يف التأمن الصحّي وأثره على الفئات املهمشة:
ــة التأمــن الصحــي  ــوزارة الصحــة، بوضــع السياســات واخلطــط اخلاصــة بأنظم ــة ل ــص إدارة التأمــن الصحــي التابع تخت
واإلشــراف علــى تنفيذهــا ســعيا لتحقيــق رؤيــة شــاملة؛ مضمونهــا توفيــر اخلدمــة الصحيــة املتميــزة جلميــع املوطنــن علــى 
قــدم املســاواة40.  ينضــوي حتــت خدمــة التأمــن الصحــي مجموعــة مــن اخلدمــات الصحيــة )العــالج، األدويــة، الفحوصــات، 
ــر األدوات املســاعدة(. ــة، توفي ــة واخلارجي ــة الداخلي ــة، التحويــالت الطبي ــات اجلراحي الصــور، دخــول املستشــفيات والعملي

والتأمــن الصحــي متــاح للجميــع دون اســتثناء يف حــال توفــرت القــدرة علــى دفــع الرســوم أو احلصــول علــى إثبــات رســمي 
مــن جهــات أخــرى، كــوزارة التنميــة االجتماعيــة التــي تقــوم بتغطيــة تكاليــف التأمــن لبعــض الفئــات؛ األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
واحلــاالت االجتماعيــة األخــرى. كمــا يســتفيد مــن التأمــن الصحــي املنتســبون للنقابــات واالحتــادات العماليــة، وأســر الشــهداء 

واألســرى، إضافــة إلــى كافــة العاملــن يف الوظيفــة العموميــة الذيــن ينتســبون إلــى التأمــن الصحــي اإللزامــي. 

تعتبــر قــرارات مجلــس الــوزراء رقــم »113« لســنة 2004 بشــأن نظــام التامــن الصحــي والعــالج خــارج الــوزارة، املرجعيــة القانونيــة 
الناظمــة التــي تنطلــق منهــا إجــراءات العمــل اخلاصــة بــاإلدارة العامــة للتأمــن الصحي لــدى وزارة الصحة الفلســطينية. فيما ينظم 
واقــع التأمــن الصحــي يف قطــاع غــزة وفقــاً للقــرار الرئاســي رقــم )18( الصــادر يف 26-6-2007 املــادة )2(41 ينــص علــى أنــه )يعفــى 
كافــة املواطنــن يف احملافظــات اجلنوبيــة إعفــاًء كامــاًل مــن كافــة رســوم اخلدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسســات الســلطة 
الفلســطينية اعتبــاراً مــن تاريخــه، مبــا فيهــا اخلدمــات التــي تقــدم ألول مــرة(، وعليــه فــإّن جميــع ســكان قطــاع غــزة يتمتعــون بتأمن 
صحــي مجانــي مقــدم مــن وزارة الصحــة الفلســطينية. إال أن هنــاك فجــوات يف التعامــل مــع التأمــن الصحــي يف القطــاع، بســبب 
حالــة االنقســام السياســي42، وعــدم نفــاذ القــرارات املتعلقــة بالتأمــن الصحــي الصــادرة مــن قبــل وزارة الصحــة الضفــة الغربيــة 
يف قطــاع غــزة، وكذلــك عــدم توفيــر املوازنــات التشــغيلية الالزمــة لتغطيــة املصاريــف اجلاريــة ملرافــق وزارة الصحــة يف القطــاع، 

باإلضافــة إلــى نقــص األدويــة والكــوادر الطبيــة، وهــو مــا يدفــع باملواطنــن إلــى املطالبــة بتحويــالت للعــالج يف اخلــارج. 

بــنََّ حتليــل إدارة مخاطــر الفســاد يف القطــاع الصحــي43 أّن األثــر الســلبي الــذي ينتجــه الفســاد يقــع يف مرتبــة مرتفعــة نوعــاً 
مــا، بحيــث يتــراوح مــا بــن معتــدل إلــى قــوي جــداً، ولعــل ذلــك مرجعــه  أن جتاهــل شــروط منــح التأمينــات الصحيــة ذات
االشــتراكات املنخفضــة ومنحهــا لغيــر  مســتحقيها، مــن شــأنه أن يضاعــف مــن األعبــاء املاليــة التــي تتكبدهــا الدولــة، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالتأمــن الصحــي اجملانــي، ويقلــل بشــكل ملحــوظ ومؤّثــر مــن اإليــرادات الســنوية التــي جتنيهــا الدولــة مــن

/https://www.ohchr.org/ar/documents 39 تقريــر املقــرر اخلــاص يف األمم املتحــدة املعنــي بحــق كل إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة- الرابــط 
.thematic-reports/right-everyone-enjoyment-highest-attainable-standard-physical-and-mental   

.https://andp.unescwa.org/ar/plans/1217 :40 اخلطة االستراتيجية الوطنية 2017-2022 لوزارة الصحة الفلسطينية الرابط
.https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=0MG1iNa2631597045a0MG1iN 41 مركز املعلومات الوطني الفلسطيني وفا الرئيسية /املراسيم الرئاسية الرابط

42 الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، التحقيق الوطني بشأن التأمن الصحي 2019-2021، ص 71.
43 هيئة مكافحة الفساد، إدارة مخاطر الفساد يف القطاع الصحي، مصدر سابق، ص 63.

يعتبــر األشــخاص ذوو اإلعاقــة وكبــار الســن والنســاء مــن أكثــر الفئــات املهمشــة، وهم يحتاجون إلــى نوعيات خاصة مــن األدوية، وتأمينهم 
الصحــي يف الغالــب دون جــدوى؛ لعــدم توفــر األدويــة أو اخملتصــن، وال يوجــد خدمــات متخصصــة تالئــم احتياجاتهــم، واملتوفــر هــو طــب 
عــام جلميــع الفئــات، وهنــاك إشــكاليات يف إمكانيــة الوصــول للمراكــز الطبيــة بســبب عــدم  املواءمــة للبنية التحتية والبيئــة الداخلية؛ مما 
يفقدهــم التواصــل واالتصــال والوصــول إلــى املعلومــات، فالتقصيــر واضــح جتــاه هــذه الفئــة، فاخلدمــات غيــر كافيــة وتفتقــد لالســتدامة، 
فهــي تعتمــد علــى املشــاريع، ولــم جنــد خــالل مراجعــة األدبيــات أي مــن السياســات احلكوميــة الواضحــة التــي تتحــدث بشــأن اخلدمــات 

الصحيــة للفئــات املهمشــة، وهنــاك حاجــة ماســة لتفعيــل نظــام التأمــن الصحي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 2021.
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االشــتراكات اخلاصــة بالتأمــن، باإلضافــة إلــى أســباب أخــرى تتيــح فرصــاً للفســاد يف خدمــات التأمــن الصحــي، تعــود لكــون 
اإلدارة العامــة للتأمــن الصحــي ال متلــك ســلطات رقابيــة فعليــة يف مواجهــة الوثائــق التــي تُصدرهــا جهــات رســمية أخــرى، 
والتــي يُعتمــد عليهــا بشــكل أساســي يف منــح التأمــن الصحــي للمواطــن؛ ممــا يزيــد مــن احتماليــة وقــوع الفســاد عبــر منــح 

تأمينــات صحيــة مجانيــة لغيــر مســتحقيها.

إّن عــدم وجــود ضمانــات حلصــول املواطنــن علــى اخلدمــات الصحيــة، خاصــة يف ظــل غيــاب نظــام تأمــن إلزامــي وشــامل 
يتيــح الفرصــة للفئــات املهمشــة للدخــول بســهولة وفقــا إلجــراءات واضحــة ومعلنــة، مــن شــأنه تعريــض النســاء والفئــات 
املهمشــة )ذوات اإلعاقــة والقاطنــن يف املناطــق النائيــة( خملاطــر الفســاد، وذلــك مــن خــالل البحــث عــن طــرق بديلــة للحصــول 
ــزاز،  ــى االبت ــرض إل ــع الرشــاوي أو التع ــات التأمــن الصحــي، ســواء باســتخدام الواســطة، أو احملســوبية، أو دف ــى خدم عل

وخاصــة مــن قبــل الوســطاء. 

ــة جــداً مــن املســتفيدات  ــى أّن نســبة ضئيل ــالف أمــان قــد أشــار إل ــذي أجــراه ائت ــرأي ال ــى الرغــم مــن أن اســتطالع ال وعل
مــن خدمــات وزارة الصحــة بنســبة 0.2% اضطــرت إلــى دفــع رشــوة جنســية مقابــل احلصــول / أو تســريع احلصــول علــى 
اخلدمــة، وقــد كانــت النســبة كاملــة يف الضفــة الغربيــة44، إال أّن احتماليــة حــدوث مثــل هــذا النــوع مــن الفســاد ممكنــة، خاصــة 
أّن النســاء ترفــض احلديــث عنــه بســبب اخلــوف مــن الوصمــة االجتماعيــة وحتمــل الضحيــة تبعــات هــذا النــوع مــن الفســاد، 
ــد  ــر البري ــة املســتقلة عب ــواردة للهيئ ــن. وتشــير الشــكاوى ال ــاب الثقــة مبعاجلــة املؤسســات الرســمية ومحاســبة الفاعل وغي
اإللكترونــي إلــى أن غالبيــة الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا النســاء تتعلــق باملطالبــة بالتحقيــق يف األخطــاء الطبيــة التــي تســببت 
بــاآلالم غيــر املبــررة، والضــرر طويــل األمــد، فيمــا تقدمــت إحــدى النســاء بشــكاوى تتعلــق مبطالبــة وزارة الصحــة بإعــادة فتــح 

عيــادة يف مســافر يطــا، لتســهيل تلقــي اخلدمــات الصحيــة للفئــات املهمشــة والقاطنــن يف األماكــن النائيــة45.  

عدم املعرفة بنظم الشكاوى وضعف فعاليتها: 
أظهــرت نتائــج اســتطالع للــرأي أجــراه ائتــالف أمــان حــول46 نظــام الشــكاوى يف الــوزارة، أّن نســبة املســتفيدات اللواتــي ســبق 
لهــن أْن تقدمــن بشــكوى لــدى دائــرة / وحــدة الشــكاوى يف وزارة الصحــة )بشــأن أّيــة مشــاكل أو ممارســات فســاد تعرضــن لهــا 
أثنــاء محاولتهــن احلصــول علــى خدمــات الــوزارة( كانــت يف غــزة أكبــر منهــا يف الضفــة، وذلــك بنســبة 1.5% يف القطــاع مقابــل 
0.5% يف الضفــة. وقــد مّت ســؤال املســتفيدات اللواتــي مت الــرد علــى شــكواهن املقدمــة لــدى دائــرة الشــكاوى يف وزارة الصحــة، 
فيمــا إذا كان الــرد مــن قبــل الــوزارة علــى الشــكوى املقدمــة يف وقــت مناســب يلبــي التوقعــات أم ال، حيــث بينــت النتائــج رضــا 
اجلميــع عــن وقــت رد الــوزارة علــى الشــكوى املقدمــة، وأنــه كان يف وقــت مناســب يلبــي التوقعــات، حيــث بلغــت نســبة الرضــا 
100%، وكذلــك األمــر بالنســبة لرضــا املســتفيدات عــن اســتجابة الــوزارة ومديرياتهــا للشــكاوى، فقــد أظهــرت النتائــج رضــاً 

عامــاً حــول اســتجابة الــوزارة ومديرياتهــا للشــكاوى بنســبة %100.

كمــا كان اخلــوف مــن االنتقــام بســبب تقــدمي الشــكوى أحــد األســباب التــي ذكرتهــا 0.5% مــن املســتفيدات، والتــي حالــت دون 
تقــدمي شــكوى لــدى دائــرة / وحــدة الشــكاوى يف وزارة الصحــة، علمــاً أّن غالبيتهــن مــن املســتفيدات يف قطــاع غــزة بنســبة %0.8 
ــرة / وحــدة  ــدى دائ ــم يقمــن بتقــدمي شــكوى ل ــة، كمــا أضافــت 1% مــن املســتفيدات أّنهــن ل ــل 0.5% مــن الضفــة الغربي مقاب
الشــكاوى يف وزارة الصحــة؛ وذلــك ألّن إجــراءات وحــدة الشــكاوى ال حتتــرم خصوصيــة النســاء املتقدمــات بالشــكوى، حيــث كانــت 
النســبة 2% لــدى النســاء املســتفيدات يف قطــاع غــزة مقابــل 1% منهــن يف الضفــة الغربيــة. كمــا أّن أكثــر مــن نصــف املســتفيدات 
ينصحــن بالتوجــه إلــى دائــرة/ وحــدة الشــكاوى يف وزارة الصحــة؛ فقــد بلغــت النســبة 51%، معظمهــا من قطاع غــزةـ حيث وصلت 
النســبة إلــى 57% بينمــا يف الضفــة 49%. أمــا الُوجهــة الثانيــة التــي تنصــح املســتفيداُت النســاء الالتــي تعرضــن لالبتــزاز أو 
ملضايقــات وحتــرش مــن قبــل عاملــن يف الــوزارة بالتوجــه اليــه فقــد كان الشــرطة واألمــن، حيــث بلغــت النســبة 42%، غالبيتهــا 
يف الضفــة الغربيــة بنســبة 46% بينمــا كانــت 31% يف غــزة. أمــا املــكان اآلخــر الــذي نصحــت املســتفيدات النســاء بالتوجــه إليــه، 

فهــو هيئــة مكافحــة الفســاد والتــي كانــت بنســبة 6% غالبيتهــا كانــت يف الضفــة الغربيــة بنســبة 7% مقابــل 2% يف غــزة.
ــة كمــكان تنصــح بــه املســتفيدات النســاء الالتــي تعرضــن  ويف املقابــل فــإن 19% مــن املســتفيدات أشــرن إلــى التوجــه للعائل
لالبتــزاز أو ملضايقــات وحتــرش مــن قبــل عاملــن يف الــوزارة بالتوجــه، وذلــك يف حــال طلــن مســاعدتهن، هــذه النســبة كانــت

44  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان. 2021. استطالع رأي املستفيدات من خدمات التنمية االجتماعية والصحة والتعليم حول آثار الفساد يف تقدمي اخلدمات. رام اهلل -فلسطن.
45 الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، تقرير متخصص يف الشكاوى عبر البريد اإللكتروني 2022-6-20.

46  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان. 2021. استطالع رأي املستفيدات من خدمات التنمية االجتماعية والصحة والتعليم حول آثار الفساد يف تقدمي اخلدمات. رام اهلل -فلسطن.
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ــا النســاء  ــة يف الضفــة وغــزة، بنســبة 19% الضفــة و17% غــزة. بالنســبة ملؤسســة حقــوق اإلنســان فقــد نصحــت به متقارب
بنســبة 13% غالبيتهــا العظمــى يف غــزة بنســبة 17% مقابــل 11% يف الضفــة، كذلــك فقــد نصحــت النســاء بطريقــة أُخــرى 
وهــي التوجــه للمؤسســات النســوية، حيــث نصحــن بهــذا اخليــار بنســبة 11% بنســبة 12% يف الضفــة الغربيــة و11% غــزة.

فرص الفساد يف التحويالت الطبية 
أظهــرت نتائــج املقابــالت الشــخصية التــي أجرتهــا الباحثــة47 وجــود بروتكــوالت وأنظمــة واضحــة تنّظــم التحويــالت الطبيــة، 
وتشــمل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتعمــل وفــق إجــراءات االحتيــاج امللــح للمريضــة التــي ال تتوفــر خدمــات العــالج لهــا داخــل 
املشــايف احلكوميــة، ولكــن بالرغــم مــن وجــود األنظمــة الضابطــة للتحويــالت، إّلا أّن هنــاك تذمــراً واســعاً مــن قبــل املرضــى،

وبالنظــر إلــى واقــع التحويــالت يف قطــاع غــزة؛ فــال يــزال االحتــالل يشــكل العقبــة الرئيســية أمــام حريــة التنقــل لتلقــي اخلدمــات 
األساســية للغزيــن، ومــا زالــت جميــع احلــاالت التــي يتــم تقدميهــا متــّر عبــر االرتبــاط املدنــي اإلســرائيلي الفلســطيني، وتخضــع 
ــى املرضــى مــن ســكان قطــاع غــزة، وعائالتهــم واملرافقــن  ــة االحتــالل عل ــة صارمــة تضعهــا دول ــى شــروط وضوابــط أمني إل
املنــوي نقلهــم للعــالج إلــى اخلــارج، علمــاً أّن كثيــراً مــن املتقدمــن للحصــول علــى تصاريــح يتــّم رفضهــم بحجــج أمنيــة مــن وجهــة 
نظــر دولــة االحتــالل؛ ففــي الســنوات األخيــرة، أّدت سياســات االحتــالل وحالــة االنقســام املســتمرة إلــى تدهــور خطيــر يف توافــر 
اخلدمــات الصحيــة، حيــث أشــارت وزارة الصحــة الفلســطينية ومنظمــة الصحــة العامليــة49 إلــى نقــص كبيــر يف قــدرة النظــام 
الصحــي علــى التعامــل مــع خدمــات الرعايــة الصحيــة الروتينيــة وتلبيــة احتياجــات املرضــى اليوميــة، نتيجــة احلصــار املفــروض 

علــى القطــاع وعــدم القــدرة علــى تســهيل حريــة التنقــل عبــر احلــدود للمرضــى.
وأشــارت غالبيــة املقابــالت الشــخصية التــي أجرتهــا الباحثــة، والتــي ذكــرت ســابقاً، بــأّن هنــاك نقصــاً يف امليزانيــات اخملصصــة 
للفئــات املهمشــة حتديــداً فيمــا يتعلــق بشــراء ســلة اخلدمــات، ولــم تتخــذ الدولــة إجــراءات وتدابيــر تســاهم يف توفيــر احلــق يف 
الصحــة للفئــات املهمشــة وتقــدمي اخلدمــات الصحيــة املالئمــة لالحتيــاج، وقــد عّبــرت هــذه الفئــات بوضــوح عــن التحديــدات 
ــم  ــم يت ــه ل ــة، فإن ــادة الصحي ــز الصحــي أو العي ــى املرك ــن الوصــول إل ــم م ــد متكنه ــى بع ــة. وحت ــب اخلدم ــم لطل ــي تواجهه الت
توفيــر اخلدمــات الطبيــة الالزمــة مــن األدويــة أو الفحوصــات أو الصــور، وقــد أشــار الدكتــور بســام صبــح50 بــأّن عــدداً مــن 
املستشــفيات لــم متتلــك األجهــزة الطبيــة الالزمــة إلجــراء الفحوصــات الالزمــة للمرضــى، ممــا يضطــر املريــض إلــى التوجــه إلــى 
املراكــز الطبيــة اخلاصــة التــي  حتملــه أعبــاء وتكلفــة عاليــة، كمــا لــم يتــم توفيــر أطبــاء مختصــن لقــراءة الفحوصــات؛ فعلــى 
ســبيل املثــال، مستشــفى طولكــرم يتوفــر فيهــا جهــاز للفحــص لكــن لــم يتوفــر طبيــب لقــراءة  الفحــص وتشــخيص احلالــة؛ ممــا 
يضطــر املرضــى إلــى الذهــاب إلــى املراكــز اخلاصــة لقــراءة الفحوصــات، وهــذا يضاعــف مــن األعبــاء املاليــة علــى املواطنــن، 
ممــا يزيــد مــن فقــر الفئــات املهمشــة، وأحيانــا يجعلهــم يعزفــون عــن الذهــاب إلجــراء تلــك الفحوصــات الرتفــاع ثمنهــا، وهنــاك 
بعــض احلــاالت تضطــر للذهــاب ملركــز طبــي خــاص وتدفــع مبلــغ 100 شــيكل لقــراءة النتيجــة. وأضــاف الدكتــور أميــن الفــرا 
مــن قطــاع غــزة، بــأّن نقــص األدويــة ظاهــرة مســتمرة يف مستشــفيات القطــاع، إضافــة إلــى نقــص املــوارد املاديــة والكفــاءات 
العلميــة املتخصصــة باألمــراض املزمنــة، وحتديــدا مــرض الســرطان، وذلــك بالرغــم مــن اجلهــود التــي تبذلهــا الــوزارة لســّد 
العجــز املوجــود مــن خــالل بنــاء أقســام متخصصــة، حيــث أحدثــت تطــوراً يف قســم جراحــة القلــب علــى ســبيل املثــال.  ومــع 
ذلــك، اليــزال احلديــث عــن فئــات فقيــرة ومهمشــة يف غالــب األحيــان لــم تســتطع توفيــر املبلــغ املطلــوب، ممــا يــؤدي إلــى انتهــاك 
احلــق يف احلصــول علــى خدمــات صحيــة بجــودة عاليــة، وهنــا تقــع تلــك الفئــات يف دائــرة البحــث عــن الطــرق األخــرى، مبــا يف 

ذلــك الواســطة واحملســوبية أو الصمــت عــن االبتــزاز اجلنســي لتلبيــة احتياجاتهــا الصحــي.

47 مقابلة مع السيدة آمنة بداونة، مصدر سابق.
48 املقابالت التي أجريت وذكرت كمصدر سابق غالبيتهم اتفقوا على نفس الرأي. 

.Who.int/ar/news-room ،49 منظمة الصحة العاملية
50 مقابلة مع الدكتور بسام صبح مدير وحدة الشكاوى/وزارة الصحة الفلسطينية-نابلس، مصدر سابق.  

الصحــة  لــوزارة  ميزانيــات  وجــود  عــدم 
اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  مخصصــة 
ممــا يشــير إلــى عــدم وضــوح يف التوجــه 
تضمــن  جتــاه  العــام  االســتراتيجي 
احتياجــات الفئــات املهمشــة عمومــا وذوي 

اخلصــوص. وجــه  علــى  اإلعاقــة 

ولديهــم شــكوك حــول دقــة تطبيــق اإلجــراءات علــى اجلميع بعدالة مرتبطــة باالحتياج. 
لذلــك مــا زال موضــوع التحويــالت موضوعــاً شــائكاً ومحــط احتجــاج مــن قبــل 
املراجعــن، وهنــاك ضعــف ثقــة يف تطبيــق النظــام واإلجــراءات، فالتحويــل للخــارج، ال 
يتــم احلصــول عليــه بســهولة، وشــراء اخلدمات من املستشــفيات اخلاصــة أيضا، حيث 
توجــد شــكوك بوجــود محابــاة ألشــخاص معينــن  وصنــاع القــرار على حد تعبير بعض 
املشــاركن/ات يف املقابــالت ملنحهــم حتويــالت للعــالج يف املستشــفيات اإلســرائيلية48.
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◄ االستنتاجات:

على ضوء الدراسة التي سبق عرضها نستنتج ما يلي:
 - مــا زالــت سياســات دولــة االحتــالل املمنهجــة قائمــة، وتطــال غالبيــة مناطــق الضفــة واملناطــق احملاذيــة للجــدار ومناطــق 
   »س« واألغــوار ومســافر يطــا والقــدس، وتســتمر علــى فــرض احلصــار علــى قطــاع غــزة وعزلــه عــن بقيــة أجــزاء الوطــن، ممــا 
   يعيــق تطويــر واقــع احلقــوق الصحيــة يف تلــك املناطــق، بــل يحــرم الســكان الفلســطينين عمومــا والفئــات املهمشــة مــن التمتــع 

  بأعلى مستوى من الصحة.

 - اســتمرار حالــة االنقســام السياســي تفاقــم أزمــة تشــتت النظــام اإلداري املشــرف علــى القطــاع الصحــي، وتســاهم يف خلــق 
   سياســات مزدوجــة تخضــع إلــى إدارات ونظــم مختلفــة، وهــذا بــدوره يفقــد الفئــات املهمشــة حــق الوصــول إلــى اخلدمــات 

  الصحية بيسر.

 - ازداد االهتمــام يف الســنوات األخيــرة علــى املســتوى الدولــي والوطنــي بالكشــف عــن مظاهــر الفســاد يف القطــاع الصحــي، 
   ومحاولة حتليل ظاهرة انتشــاره، وعالقته بالنوع االجتماعي، علما بأنه ال يزال هناك ضعف يف اســتخدام النوع االجتماعي 

  كأداة حتليل يف عملية التخطيط للخدمات األساسية.

ــراف باحلقــوق  ــز وعــدم املســاواة يف االعت ــي مــن التميي ــي تعان ــات الت  - وجــود عالقــة وثيقــة مــا بــن انتشــار الفســاد والبيئ
   األساســية، إال أن الغالبيــة مــن العاملــن/ات يف جلــان الرقابــة ودوائــر الشــكاوى وإدارة التأمــن الصحــي ال ميتلكــون املعرفــة 

  الالزمة حول العالقة ما بن أشكال الفساد والنوع االجتماعي.

 - مــا زال جتســيد مبــدأ حــق احلصــول علــى املعلومــات جلميــع الفئــات منقوصــاً، ويحتــاج إلــى اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر شــفافة 
  يف نشر املعلومات املتعلقة بحق التمتع بأعلى مستوى من الصحة، مما يزيد من انتشار الفساد بشكل ملموس.

 - إن املنظومــة التشــريعية الفلســطينية قاصــرة عــن حمايــة وإعمــال حــق الفئــات املهمشــة مــن النســاء، والنســاء ذوات اإلعاقــة، 
   وكبــار الســن، والقاطنــن يف األماكــن البعيــدة واملهمشــة ومناطــق »ج« و»H2«، يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة، وتطويــره 
   ومواءمتــه مــع املواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، لذلــك مــا زالــت مناطــق بعينهــا لــم تقــم الدولــة بالعمــل علــى توفيــر اخلدمــات 

  الصحية األساسية فيها حتى اللحظة. وهذا انتقاص من حق األفراد يف تلقي اخلدمات الصحية أسوة باملناطق األخرى.

 - لــم ينــّص القانــون األساســي الفلســطيني بنصــوص صريحــة علــى احلــّق يف الصحــة، ولــم يــدرج يف أحكامــه تنظيــم احلــق يف 
   الصحــة كحــق أساســي ال ميكــن إبطــاؤه أو جتزئتــه. وبعــد القــراءة التحليليــة لنظــام التأمــن الصحــي وقانــون الصحــة العامــة، 
   لوحــظ أّن الدولــة الفلســطينية ربطــت اخلدمــة الصحيــة باملــوارد واإلمكانيــات املتاحــة، ممــا يقيــد حــق التمتــع بأعلــى مســتوى 
   مــن الصحــة، وحتديــداً للفئــات املهمشــة وذوات اإلعاقــة والنســاء واملناطــق النائيــة. ويــدرج حتــت التمييــز املبنــي علــى النــوع 

  االجتماعي ويرتقي إلى شبهات فساد.

ــا  ــة، وهــذا م ــة للنســاء وذوات اإلعاق ــة الكامل ــة الصحي ــر العناي ــدأ توفي ــة الفلســطيني مب ــون الصحــة العام ــق قان ــم يحق  - ل
   أشــارت إليــه دراســة اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، إذ إّن رعايــة القانــون اقتصــرت علــى رعايــة املــرأة أثنــاء فتــرة 
   احلمــل والرضاعــة، ولــم يتضمــن رعايــة املــرأة يف فتــرات عمرهــا اخملتلفــة، إّلا يف مرحلــة الطفولــة أو املراهقــة أو بعــد انتهــاء 
   فتــرة اخلصوبــة أو يف مرحلــة الشــيخوخة، أو يف حــاالت الفقــر، وقصــر يف الوفــاء بالتزاماتهــا وتوفيــر اخلدمــات الصحيــة 

  اجملانية للمرأة.

 - تعامــل قانــون الصحــة العامــة واالســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة للعــام 2021-2023 مــع النســاء كفئــة متجانســة، متناســيا 
   تأثيــر العالقــات اجملتمعيــة ومنظومــة القــوة والســلطة علــى الفئــات املهمشــة؛ فالنســاء والفئــات املهمشــة هــم شــرائح 
   مجتمعيــة غيــر متجانســة، وهنــاك اختــالف يف االهتمامــات واالحتياجــات »ذوات اإلعاقــة كبيــرات الســن القاطنــات يف 
ــع الشــمولي  ــات ومناطــق »ج« ممــا يضعــف التدخــالت ذات الطاب ــل مــن 18 املعنف ــات األق ــة واملهمشــة الفتي    املناطــق النائي

  الدامج لتلبية احتياجات تلك الفئات، وينتهك حق الوصول إلى اخلدمات الصحية بجودة وشمولية بيسر.
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 - بذلــت احلكومــة الفلســطينية ووزارة الصحــة جهــدا كبيــرا يف محاولــة لتطويــر املرجعيــة القانونيــة الناظمــة للتأمــن 
   الصحــي، مبــا يتوافــق ومبــادئ املواثيــق الدوليــة التــي تنــّص علــى حــق املواطنــن يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة دون 
   متييــز، ولكــن لــم يتــّم إجنازهــا حتــى اللحظــة باســتثناء املوافقــة علــى التأمــن الصحــي الشــامل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 

  نهاية 2021. مما يترك الباب مفتوحا النتهاك احلق يف الصحة للفئات املهمشة الست املذكورة أعاله.

ــات املهمشــة والنســاء   - أظهــرت النتائــج أن قصــور املنظومــة التشــريعية يف معاجلــة إعمــال احلقــوق األساســية، تدفــع الفئ
  وذوات اإلعاقة إلى البحث عن استخدام الواسطة واحملسوبية وأشكال أخرى كالرشوة. 

 - مــا زالــت اخلدمــات الصحيــة تبنــى باالســتناد إلــى املنهــج اخليــري والطبــي، بعيــداً عــن املنهــج احلقوقــي، لذلــك تبقــي علــى 
   عمليــة التخطيــط ذات طابــع جزئــي يرتبــط بتوافــر اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية، وليســت عمليــة شــمولية دامجــة للجميــع 
   مبســاواة. ممــا ينبغــي العمــل علــى إعــادة تشــكيل الوعــي اجملتمعــي، باســتهداف صنــاع القــرار وتنميــة القــدرات واملعــارف 
   حــول االعتــراف واحلمايــة وإعمــال حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والنســاء، وتأطيرهــا مبنظومــة تشــريعية مواءمــة مــع 

  االتفاقيات الدولية ذات الصلة، تكافح انتهاكات حقوق اإلنسان لتلك الفئات.  

ــة ومناطــق »ج« ضعيفــاً جــداً يف  ــات املهمشــة مــن النســاء وذوات اإلعاقــة والقاطنــن يف املناطــق النائي ــل الفئ  - مــا زال متثي
   عمليــات التخطيــط االســتراتيجي والتشــغيلي، ممــا يجعلهــا محايــدة لقضايــا النــوع االجتماعــي، وقاصــرة عــن تلبيــة 
   احتياجــات تلــك الفئات؛فاملشــاركة مقتصــرة علــى فئــات محــددة مــن صنــاع القــرار وأصحــاب املراكــز والنفــوذ، وهــذا بــدوره 
   يتــرك مجموعــات مهمشــة خلــف الركــب. وهــو مــا يتــم تكييفــه كانتهــاك حلــق الفئــات املهمشــة والنســاء ذوات اإلعاقــة وكبــار 
   الســن، والقاطنــن يف املناطــق النائيــة، يف املشــاركة يف عمليــة التخطيــط وإدمــاج احتياجاتهــم ضمــن السياســات واخلطــط 

  الوطنية ذات الصلة. 

 - مــا زالــت هنــاك فجــوات عّبــر عنهــا غالبيــة املشــاركن/ات يف املقابــالت، تتعلــق بالتمييــز وعــدم املســاواة، وضعــف تطبيــق 
   البروتكــوالت، والتــي تتأثــر بهــا الفئــات األقــّل حظــاً مثــل النســاء وذوات اإلعاقــة وكبــار الســن والقاطنــن يف األماكــن البعيــدة 

  واملهمشة.

 - لم حتاك النصوص التفضيلية احتياجات كبار السن، سواء على مستوى اإلجراءات أو مستوى األنظمة أو االستراتيجيات، 
   يف حــن مّت التعامــل معهــم كبقيــة املواطنــن/ات دون األخــذ بعــن االعتبــار خصوصيــة واقعهــم واحتياجاتهــم الصحيــة التــي 
   تتميــز عــن بقيــة الفئــات، لذلــك تبقــى هــذه الفئــة خلــف الركــب، ولــم يتــم جتســيد مبــدأ حقهــم يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن 

  الصحة مبا يحفظ كرامتهم اإلنسانية، مما يجعلهم عرضة للفقر واملرض وانتهاك احلق يف احلياة.

ــات  ــر اخلدم ــة وزارة الصحــة جتــاه توفي ــز رؤي ــة التشــريعية واخلطــط واالســتراتيجيات تترك ــة املنظوم  - مــن خــالل مراجع
   الصحيــة علــى النســاء املتزوجــات وأمهــات األطفــال، واســتثنت الفتيــات والنســاء العازبــات مــن اإلجــراءات املتعلقــة بتقــدمي 
   خدمــات الرعايــة الصحيــة والطــوارئ وغيرهمــا، وهــن فئــات يف العــادة ال متتلــك املــوارد الالزمــة لتلقــي اخلدمــات، ممــا 

  يجعلها عرضة لالبتزاز اجلنسي واملالي خالل البحث عن تلقي اخلدمة.

 - خلصــت الدراســة إلــى ضعــف نظــم الرقابــة واملتابعــة علــى مــدى تطبيــق اإلجــراءات والنظــم مبســاواة، إضافــة إلــى قصــور 
  منظومة املساءلة ملرتكبي انتهاك حق الفئات املهمشة يف الوصول إلى اخلدمات بيسر. 

 - هنــاك نظــام شــكاوى يف وزارة الصحــة الفلســطينية، ويتــم اســتخدامه ويتــم التحقيــق يف بعــض األحيــان مــن خــالل جلــان 
  حتقيق، وتصدر تقارير عن جلان التحقيق، وهناك انتهاك يف مشاركة نتائج التحقيق مع أصحاب الشكوى. 

 - تأتــي غالبيــة الشــكاوى املقدمــة للهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان حــول األخطــاء الطبيــة أو املطالبــة بتوفيــر خدمــات طبيــة 
   يف املناطــق النائيــة. ولــم تتضمــن الشــكاوى مــا يتعلــق بالتحــرش أو االبتــزاز. وقــد يعــود غيــاب الشــكاوى املتعلقــة بأشــكال 
   الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي إلــى طبيعــة الثقافــة اجملتمعيــة الســائدة التــي ال تتيــح اإلفصــاح عــن هــذا النــوع مــن 

  الشكاوى.
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◄ التوصيات:

ــم 20 لســنة 2004  ــة رق ــون الصحــة العام ــد قان ــى وجــه التحدي ــة، وعل ــة التشــريعية الوطني ــة املنظوم ــى مواءم ــل عل  - العم
   ونظــام التأمــن الصحــي، ودليــل إجــراءات وزارة الصحــة للعــام 2016 مبــا جــاء يف االتفاقيــات الدوليــة »العهــد الدولــي 
ــى  ــة القضــاء عل ــة، اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة واتفاقي ــة والثقافي ــة واالجتماعي    اخلــاص باحلقــوق االقتصادي
   جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والتعليقــات العامــة اخلاصــة باللجــان التعاقديــة حلمايــة حقــوق االنســان، واآلليــات غيــر 

  التعاقدية حلماية حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعني باحلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة العقلية والبدنية«. 

 - تعديــل قانــون الصحــة العامــة، بحيــث ينــّص علــى األحــكام القانونيــة العامــة والضروريــة الالزمــة للفتيــات والنســاء ذوات 
  اإلعاقة وكبار السن، مع اإلشارة بنصوص صريحة للمناطق النائية واملهمشة.

 - تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة الصحيــة، مبــا يتوافــق وتلبيــة احتياجــات الفئــات املهمشــة والنســاء ذوات اإلعاقــة مــن حيــث 
  مواءمة البنية التحتية والبيئة الداخلية، لضمان وصول النساء والفئات املهمشة لتلقي اخلدمات الصحية بيسر.

 - إجــراء حتليــل جلميــع البرامــج واملشــاريع واخلدمــات والقوانــن والسياســات مــن منظــور النــوع االجتماعــي، قبــل إقرارهــا 
  ومبشاركة جميع الفئات املعنية مبا فيها الفئات املهمشة. 

 - العمــل علــى تطويــر إجــراءات لتطويــر فعاليــة دوائــر الرقابــة يف قطــاع الصحــة لضمــان إعمــال حقهــا يف الرقابــة الفعالــة، 
  مبا يساهم يف اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتطوير العمل يف القطاع الصحي، وضمان إعمال أدوات املساءلة الداخلية.

 - ضــرورة تضمــن نصــوص واضحــة يف مدونــة ســلوك العاملــن يف القطــاع الصحــي أشــكال الفســاد املبنــي علــى النــوع 
  االجتماعي.

 - تطويــر خطــط تدريبيــة ســنوية للعاملــن يف الــوزارة علــى النــوع االجتماعــي ومخاطــر الفســاد، وبشــكل خــاص العامليــن يف 
  مجاالت الرعاية األولية ووحدات الشكاوى.

 - تطويــر سياســة خاصــة للــوزارة لــدرء مخاطــر الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، مبــا فيــه التحــرش واالبتــزاز واإلســاءة 
  اجلنسية.

 - اتخــاذ إجــراءات إضافيــة يف وحــدات الشــكاوى لضمــان الســرية واخلصوصيــة يف التعامــل مــع الشــكاوى التــي تقدمهــا 
   النســاء، ولتطويــر آليــات عمــل وحــدات الشــكاوى لناحيــة الســرعة يف إجنــاز القضايــا اخلاصــة بأشــكال الفســاد املبنــي علــى 

  النوع االجتماعي. 

 - يجــب أن حتتــوي جميــع البرامــج واملبــادرات ملكافحــة الفســاد علــى تضمــن النــوع االجتماعــي، يف كافــة األنشــطة وضمــان 
  تصميم األنشطة ملنفعة الرجال والنساء على قدم املساواة.

 - العمــل علــى جتســيد مبــدأ احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، واتبــاع سياســة النشــر والتعميــم عبــر جميــع الوســائل املتاحــة 
   ليتســنى للمواطنــن اســتخدامها للحصــول علــى حقوقهــم الصحيــة؛ وحتديــداً فيمــا يتعلــق بإجــراءات التحويــالت الطبيــة، 

  وإجراءات احلصول على التأمن الصحي، وإجراءات وحدات الشكاوى وكيفية الوصول إليها دون تقييد.

 - جتســيد حــق املواطنــن واملواطنــات الذيــن تقدمــوا بشــكاوى يف احلصــول علــى نتائــج التحقيــق يف الشــكوى واإلجــراءات التــي 
  مّت اتخاذها بحّق من ارتكبوا اجلرائم.

 - االلتــزام بتطبيــق دليــل إجــراءات الصحــة العامــة للعــام 2016 والــذي ينــّص علــى حــق املواطــن/ة احلصــول علــى نتائــج جلــان 
  التحقيق يف الشكاوى.
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 - علــى دولــة فلســطن الوفــاء بالتزاماتهــا يف جتســيد املســاواة وعــدم التمييــز يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة البدنيــة 
   والعقليــة جلميــع املواطنــن، مــن خــالل اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لفتــح مراكــز وعيــادات طبيــة يف جميــع املناطــق مبــا فيهــا 

  مناطق »س« واملناطق النائية واملهمشة.

 - رفــع مســتوى التنســيق والتعــاون مــا بــن املؤسســات الصحيــة واملنظمــات األهليــة للتعــاون مــن أجــل رفــع وعــي املســتفيدات 
   يف محــال مكافحــة الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وخاصــة النســاء والنســاء ذوات اإلعاقــة والقاطنــن/ات يف 

  املناطق النائية واملهمشة.

 - العمــل علــى رفــع وعــي العاملــن مــن مقدمــي اخلدمــات الطبيــة يف جميــع املؤسســات واملراكــز الطبيــة حيــال أشــكال الفســاد، 
  وبشكل خاص الفساد املبني على النوع االجتماعي.

 - العمــل علــى تطويــر إجــراءات تســاهم يف الفصــل بــن العمــل يف القطــاع احلكومــي والعمــل يف العيــادة اخلاصــة، لضمــان منــع 
  فرص محتملة ألشكال فساد يف عملية تقدمي اخلدمات وتفاوتها ما بن احلكومي والعيادة اخلاصة من حيث اجلودة. 

توصيات للمجتمع املدني:
- إدماج التوعية وبناء القدرات حول احلق يف الصحة كحق أساسي ال يجوز انتهاكه أو املساس به.

 - إدمــاج حمايــة وإعمــال احلــق يف الصحــة للفئــات املهمشــة والنســاء ذوات اإلعاقــة والقاطنــن يف املناطــق النائيــة يف حمــالت 
  املناصرة وتسليط الضوء على العالقة بن الفساد وأشكال التمييز املبني على النوع االجتماعي.

 - املســاهمة يف مراجعــة املنظومــة التشــريعية التــي تنظــم القطــاع الصحــي وتطويرهــا مبــا يتوافــق واملواثيــق الدوليــة »العهــد 
   الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، 

  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية حقوق الطفل«.   

 - تعزيــز التنســيق والتعــاون مــا بــن املؤسســات الناشــطة يف مجــال احلقــوق الصحيــة واملؤسســات العاملــة يف إطــار احلكومــة 
   ومكافحــة الفســاد، وذلــك لتنســيق اجلهــود بشــكل تكاملــي للتأثيــر علــى صنــاع القــرار مــن أجــل مكافحــة أشــكال الفســاد 

  والفساد املبني على النوع االجتماعي.

 - العمــل علــى إصــدار أوراق حقائــق تتضمــن مؤشــرات النــوع االجتماعــي وعالقتهــا بالفســاد يف حــق التمتــع بأعلــى مســتوى 
  من الصحة.

 - إجــراء حتقيقــات اســتقصائية لكشــف جرائــم الفســاد املبنــي علــى النــوع االجتماعــي بشــكل عــام، والناجيــات مــن العنــف 
  بشكل خاص. 

 - تبنــي اســتراتيجية لنشــر املعلومــات املتعلقــة بإجــراءات املســاءلة وآليــات تقــدمي الشــكاوى يف صفــوف الفئــات املهمشــة 
  والنساء وذوات اإلعاقة.

 - العمــل علــى دعــم اجلهــود مــن أجــل إقــرار قانــون حــق احلصــول علــى املعلومــات، ونشــره وتعميمــه لضمــان تزويــد املواطنــن 
  باملعلومات الالزمة بتجسيد مبدأ احلق يف الصحة وحتقيق املساءلة اجملتمعة ومكافحة الفساد.

ــز  ــن أجــل حتفي ــة، م ــة للهيئ ــدمي الشــكاوى املقدم ــة بإجــراءات تق ــر املتعلق ــات واملعايي ــم ونشــر املعلوم ــادة أنشــطة تعمي  - زي
  املواطنن على استخدام تلك اآللية واالستفادة منها يف مكافحة مظاهر الفساد املبني على النوع االجتماعي.
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6- تقرير املقرر اخلاص يف األمم املتحدة حول الفساد واحلق يف الصحة / الفصلية – الهيئة املستقلة حلقوق االنسان »ديوان املظالم«.
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13- األمم املتحدة حقوق اإلنسان، مكتب املفوض السامي /اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة. 
14- األمم املتحدة، حقوق اإلنسان، مكتب املفوض السامي/اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

15- األمم املتحدة/حقوق اإلنسان مكتب املفوض السامي/اتفاقية حقوق الطفل.
16- األمم املتحدة، حقوق اإلنسان، مكتب املفوض السامي، التعليقات العامة للجنة املعنية حقوق الطفل.

17- اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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.pdf.19-03-https://www.pacc.ps/uploads/books/7/book-256-cat-7-d-02  .14    
.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp ،1999 22- قانون حقوق املعوقن الفلسطينين رقم »4« لسنة
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26- اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، املرأة والرجل يف فلسطن قضايا واحصائيات 2020.

 27- االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( »دراســة جســر الفجــوات: العالقــة بــن الفســاد وحقــوق االنســان يف الواقــع الفلســطيني “حالــة 
     احلق يف الصحة منوذجا«.

28- دليل إجراءات الصحة 2016، االستراتيجية الصحية 2013-2021.
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/http://muqtafi.birzeit.edu 30- املقتفــي النظــام الوطنــي لتحويــل النســاء املعنفــات قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )18( لســنة 2013 الرابــط 
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31- قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2011 بشأن نظام مراكز حماية املرأة املعنفة.
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32- جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق اإلنسان، العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

.http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html -33
34- التقرير االولي لدولة فلسطن اخلاص باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2019.
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املقابات اخلاصة: 
 ● مقابلــة مــع د. بســام مديــر وحــدة الشــكاوى يف وزارة الصحــة وبحضــور الدكتــور عمــار زبــون مديــر الشــؤون اإلداريــة واملاليــة يف إدارة الشــكاوى/

  نابلس بتاريخ 2022-5-24.
● مقابلة مع الدكتور جميل سليمان مدير عام الصحة النفسية-وزارة الصحة قطاع غزة بتاريخ 2022-7-27.

● مقابلة مع الدكتور كامل صامية مدير دائرة صحة اجملتمع وعضو اللجنة التنفيذية ملكافحة العنف ضد املرأة-وزارة الصحة -قطاع غزة.

● مقابلة مع الدكتور أمين الفرا نائب مدير عام املستشفيات -وزارة الصحة- قطاع غزة بتاريخ 7-28 2022.

● مقابلة مع السيدة هدى سالم دائرة تنمية وصحة املرأة / وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 2022-5-10.

● مقابلة مع السيدة آمنة بداونة مسؤولة الرصد والتوثيق لبرنامج حماية- مؤسسة جنوم االمل للنساء ذوات اإلعاقة بتاريخ 2022-5-7.

● مقابلة مع السيدة مرمي زيود منسقة جنوم االمل يف برنامج حماية بتاريخ 2022-4-30.

 ● مقابلــة مــع الســيدة تهانــي القيســي املثقفــة الصحيــة ومنســقة منتــدى املنظمــات االهليــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة يف جلــان العمــل الصحــي، 

  بتاريخ 2022-5-22.
● مقابلة مع السيدة بهية عمرة -مديرة العالقات اخلارجية واملشاريع-اإلغاثة الطبية الفلسطينية بتاريخ 2022-4-17.

● مقابلة مع األستاذ اسالم التميمي/الهيئة الفلسطينية املستقلة بتاريخ 2022-4-18.

● مقابلة مع السيدة خامتة عويضات املثقفة الصحية /جلان العمل الصحي بتاريخ 2022-3-28..

● مقابلة مع ام محمد ربة بيت من منطقة مسافر يطا بتاريخ 2022-3-28.

● مقابلة مع السيدة لطفية اجلعبري مسؤولة برنامج احلماية لدى جمعية جنوم االمل/قطاع غزة أجريت بتاريخ 2022-5-7.

● مقابلة مع األستاذ موسى أبو دهيم /الهيئة الفلسطينية املستقلة بتاريخ 2022-4-18.

● مقابلة مع السيدة جناة أبو كويك /اإلغاثة الطبية بتاريخ 2022-4-17.

● مقابلة مع السيدة كفاح أبو غوش/مديرة تنفيذية جلمعية جنوم االمل، ومنسقة ائتالف األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ 2022-4-19.




