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 1الدكتــور فتحــي عبــد اللــه أبــو مغــي ،طبيــب فلســطيني ،مــارس مهنتــه كطبيــب أمـراض صدريــة يف عامن عاصمــة األردن .بعــد عودتــه اىل فلســطني يف عــام  1998عمــل منســقا» ملــروع
تطويــر النظــام الصحــي املمــول من البنــك الدويل لصالــح وزارة الصحــة الفلســطينية .يف العــام  ،2004انتقــل للعمــل مــع “منظمــة الصحــة العامليــة” يف القــدس كمديــر للربامــج الصحيــة .يف
حزيـران عــام  ،2007تــوىل أبــو مغــي منصــب وزيــر لــوزارة الصحــة يف «الســلطة الوطنيــة الفلســطينية» يف الفــرة مــن متــوز  2011ولغايــة  .2012وأثنــاء شــغله لحقيبــة وزارة الصحــة ،عمــل
عــى وضــع مــروع قانــون التأمــن الصحــي اإللزامــي .بعــد اســتقالته مــن وزارة الصحــة ،أنشــأ رشكــة غــر ربحيــة باســم املعهــد الفلســطيني لدراســات وأبحــاث التنميــة  ،كــا عمــل مستشــارا»
التحــاد الصناعــات الدوائيــة ،ولرشكــة دار الشــفاء لصناعــة الــدواء ،وهــو يعمــل االن مديـرا» تنفيذيــا» للمستشــفى االستشــاري العــريب يف رام اللــه.
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نحو نظام تأمني صحي شامل

الملخص التنفيذي
يهــدف هــذا التقريــر الــى تســليط الضــوء علــى أهميــة تبنــي مفهــوم التغطيــة الصحيــة الشــاملة مبــا يحملــه مــن معانــي العدالــة
واملســاواة يف تقــدمي اخلدمــات الصحيــة للنــاس ،وبالتالــي إلــى ضــرورات بنــاء نظــام تأمــن صحــي قــادر علــى توفيــر التغطيــة
الصحيــة الشــاملة علــى نحــو يشــمل خدمــات صحيــة عاليــة اجلــودة وبكلفــة معقولــة ،ال تتســبب يف إفقــار األســر محــدودة الدخــل.
كمــا ركــز التقريــر علــى تشــخيص واقــع نظــام التأمــن الصحــي احلكومــي املط ّبــق ،مــع تســليط الضــوء علــى حجــم األعبــاء فيــه،
وأثــره علــى احلــق بالصحــة ،وذلــك مــن خــال حتليــل نظــام التأمــن الصحــي مــن حيــث طبيعــة املشــتركني ،واملجــاالت التــي
يغطيهــا ،وفحــص املوازنــات التــي يتطلبهــا ،والتحديــات التــي يواجههــا ملناقشــتها مــع اجلهــات واألطــراف ذات العالقــة.
ولقــد متــت مراجعــة واقــع نظــام صنــدوق التأمــن الصحــي القائــم ،وحتديــد األســباب التــي أدت إلــى فشــله يف حتقيــق أهدافــه،
وحتـ ّول كلفتــه إلــى عــبء مالــي مرهــق ملوازنــة وزارة الصحــة ،ممــا أعــاق مــن تنفيــذ سياســات تطويريــة للقطــاع الصحــي العــام،
حيــث فشــلت معظــم املعاجلــات اجلزئيــة التــي اتخــذت ،وقــد ســبق أن جــرت محاولــة إنشــاء نظــام تأمــن صحــي جديــد ،اال أنهــا
فشــلت بســبب عــدم االتفــاق بــن بعــض األطــراف ذوي العالقــة ،األمــر الــذي عطــل اإلصــاح األخيــر ،بــل وأدى إلــى مزيـ ٍـد مــن
تدهــور واقــع صنــدوق التأمــن الصحــي ،مــا اســتدعى حاليــا الــى العــودة مــن جديــد لبــذل جهــود للوصــول الــى تصــور واضــح،
حــول إمكانيــة الوصــول إلــى تغطيــة صحيــة شــاملة مــن خــال نظــام تأمــن صحــي وطنــي اجتماعــي قــادر علــى تأمــن وصــول
كافــة املواطنــن بعدالــة ومســاواة الــى اخلدمــات الصحيــة التــي يحتاجونهــا ،فقــد قمنــا مبراجعــة عــدد كبيــر مــن األدبيــات ذات
العالقــة ،مــن تقاريــر وأبحــاث ودراســات وقوانــن وقــرارات ملؤسســات محليــة وإقليميــة وأمميــة تُعنــى بالنظــم الصحيــة ،وجــودة
اخلدمــات الصحيــة والتغطيــة الصحيــة الشــاملة.
أظهــرت املراجعــات أن هنــاك التزامــات عديــدة ق ّدمتهــا وزارة الصحــة بشــكل خــاص واحلكومــة الفلســطينية بشــكل عــام ،التزمــت
مــن خاللهــا بالســعي نحــو توفيــر تغطيــة صحيــة شــاملة جلميــع املواطنــن ،وتعزيــز جــودة اخلدمــات الصحيــة املقدمــة مــن قبــل
مرافــق وزارة الصحــة ،وشــركائها يف تقــدمي اخلدمــات الصحيــة مــن مؤسســات القطاعــن األهلــي واخلــاص.
متــت صياغــة االلتزامــات علــى شــكل قوانــن وأنظمــة وخطــط اســتراتيجية كان آخرهــا وأشــملها اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة
للصحــة  2022 – 2017والتــي عكســت األهــداف الصحيــة ،التــي وردت يف أجنــدة السياســات الوطنيــة  2022- 2017التــي
ـن خلطــط التنميــة املســتدامة لعــام
تبنتهــا احلكومــة كالتــزام وطنــي جتــاه دعــوة األمم املتحــدة لكافــة حكومــات ودول العالــم نحــو تـ ٍ
 ،2030وتوفيــر كافــة الظــروف واآلليــات الالزمــة إلجنازهــا.
إن مراجعــة قانــون املوازنــة العامــة لعــام  2018وميزانيــة وزارة الصحــة لنفــس العــام ال تعكــس االلتزامــات املذكــورة ،وال توفــر
األســس والبنــى التحتيــة الالزمــة للوصــول الــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،كمــا ال تســاعد علــى اإلرتقــاء بجــودة خدمــات الرعايــة
الصحيــة األوليــة والثانويــة والثالثيةوضمــان اســتدامتها.
تعــد امليزانيــات التطويريــة يف كل املوازنــات هامشــية؛ ال تعكــس رؤى طموحــة لتطويــر حقيقــي ملســتوى اخلدمــات وجودتهــا ،كمــا
أن الدخــل املتحقــق لــوزارة الصحــة -مــن نظــام التأمــن الصحــي احلالــي ومــن مســاهمات املرضــى يف العــاج ومــن أي رســوم
أخــرى -ال يشــكل أكثــر مــن  10%مــن ميزانيــة وزارة الصحــة ،إضافــة الــى أن تطويــر اخلدمــات والبنــى التحتيــة للقطــاع الصحــي
مــن أبنيــة وجتهيــزات وقــوى بشــرية عاملــة يف احلقــل الصحــي ،حتتــاج لرصــد ميزانيــات كبيــرة تعكــس الــرؤى املوضوعــة يف
اخلطــة االســتراتيجية الصحيــة .2022- 2017
بينــت الورقــة أيضــا» ان نظــام التأمــن الصحــي احلكومــي احلالــي هــو إلزامــي فقــط ملوظفــي احلكومــة وبعــض املؤسســات شــبه
احلكوميــة وهــو اختيــاري لباقــي فئــات املواطنــن؛ واملواطــن غيــر املؤمــن يســتطيع أن ينضــم للتأمــن الصحــي عنــد احتياجــه
للخدمــة فقــط ،األمــر الــذي يتنافــى مــع مبــدأ العدالــة واملســاواة يف تقاســم املخاطــر ،والــذي يفــرض علــى اجلميــع اإللتــزام بالدفــع
لتغطيــة إحتياجــات اخلدمــات الصحيــة للمرضــى جميعــا ،ويضمــن تقــدمي التمويــل الــازم لتوفيــر خدمــات صحيــة جيــدة وبشــكل
مســتدام.
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إن إلزاميــة التأمــن الصحــي للجميــع ضــرورة أساســية لبنــاء نظــام صحــي عــادل ،يقــدم خدمــات صحيــة للجميــع ،أي يوفــر
تغطيــة صحيــة شــاملة بخدمــات صحيــة جيــدة ،وبكلفــة معقولــة لكافــة الســكان دون متييــز ودون حتميــل األســر تكاليــف عاليــة
قــد تــؤدي إلفقارهــا.
فالنظــام الصحــي اجليــد هــو النظــام الصحــي القــادر علــى توفيــر خدمــات صحيــة شــاملة لكافــة الســكان بكلفــة معقولــة ونوعيــة
جيــدة ،تلبــي احتياجــات النــاس وحتقــق العدالــة واملســاواة بــن جميــع الســكان يف إمكانيــة الوصــول لنفــس اخلدمــات وبشــكل
مســتدام.
إن الوصــول الــى الهــدف املنشــود وبنــاء النظــام الصحــي اجليــد ،يتطلــب مشــاركة مجتمعيــة واســعة يف حــوار وطنــي ،تشــارك فيــه
كافــة املؤسســات الصحيــة واملؤسســات املعنيــة بتوفيــر خدمــات صحيــة شــاملة وعادلــة وذات جــودة عاليــة للنــاس مــن أجــل وضــع
قانــون تأمــن صحــي إلزامــي متعــدد الصناديــق ،ينظــم العالقــة بــن كافــة مقدمــي اخلدمــات الصحيــة يف القطاعــات املختلفــة
احلكوميــة واألهليــة واالمميــة والقطــاع اخلــاص.

تمهيد:

يقــاس مســتوى تطــور املجتمعــات اإلنســانية ومقــدار تقــدم الــدول باســتخدام مؤشــرات تنمويــة محــددة قابلــة للقيــاس واملقارنــة.
وقــد عمــدت األمم املتحــدة إلــى إصــدار تقريــر ســنوي حــول التنميــة البشــرية ،1يتــم فيــه ترتيــب الــدول وفــق مجموعــة مــن
املؤشــرات التــي تعكــس ليــس فقــط مســتوى التنميــة التــي حققهــا بلــد مــا ،وإمنــا تعكــس أيضـاً العدالــة واملســاواة يف توزيــع احلقــوق
واخلدمــات ودرجــة تقدمهــا ،كمــا تشــير الســيدة هلــن كالرك مديــرة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي يف تقدميهــا للتقريــر« ،أنــه
يتوجــب علــى التنميــة البشــرية أن تكــون دائمــة ومســتدامة ،وأن تُثــري حيــاة كل إنســان ،فيكــون لنــا بهــا عالــم ينعــم فيــه اجلميــع
بالســام والرخــاء».
وتعتبــر الصحــة ومســتوى خدماتهــا مــن أهــم مؤشــرات التنميــة والتطــور يف أي مجتمــع ،ولقــد ركــزت منظمــة الصحــة العامليــة
منــذ تأسيســها عــام  - 1948علــى مبــدأ مفــاده أن يترتــب علــى جميــع النــاس القــدرة يف احلصــول علــى حقهــم نحــو بلــوغأرفــع مســتوى ممكــن مــن الصحــة .وت ّوجــت املنظمــة األمميــة جهودهــا بــأن أعلنــت يف نيســان - 2018وهــو الذكــرى الســبعني
لتأسيســها -الدعــوة إلــى دعــم البلــدان يف التقــدم صــوب حتقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،كمــا أعلنــت الســابع مــن نيســان يــوم
الصحــة العاملــي ،2مـ�ا سـ�يكون بدايـ�ة إلقامـ�ة حـ�وارات عامليـ�ة ومحليـ�ة حـ�ول طـ�رق حتقيـ�ق الصحـ�ة للجميـ�ع.
وقــد جــاء يف اإلعــان العاملــي حلقــوق االنســان 3يف املــادة  25منــه ،أن لــكل شــخص احلــق يف مســتوى مــن املعيشــة ِ
كاف للمحافظــة
علــى الصحــة والرفاهيــة لــه وألســرته ،ويتضمــن ذلــك التغذيــة وامللبــس واملســكن والعنايــة الطبيــة وكذلــك اخلدمــات االجتماعيــة
الالزمــة ،كمــا لــه احلــق يف تأمــن معيشــته يف حــاالت البطالــة واملــرض والعجــز والترمــل والشــيخوخة وغيــر ذلــك مــن فقــدان
وســائل العيــش نتيجــة لظــروف خارجــة عــن إرادتــه.
ويؤكــد العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 4يف املــادة  12منــه أن الــدول األعضــاء تقــر بحــق كل
إنســان يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة اجلســمية والعقليــة ميكــن بلوغــه ،وأنــه يتعــن علــى الــدول األعضــاء إتخــاذ عــدة
تدابيــر لتأمــن املمارســة الكاملــة لهــذا احلــق ،وهــي تدابيــر الزمــة مــن أجــل العمــل علــى خفــض معــدل موتــى املواليــد ومعــدل
وفيــات الرضــع ،وتأمــن منــو الطفــل منــوا صحيــا ،باإلضافــة الــى حتســن جميــع جوانــب الصحــة البيئيــة والصناعيــة ،كذلــك
الوقايــة مــن األمــراض الوبائيــة واملتوطنــة واملهنيــة ،واألمــراض األخــرى وعالجهــا ومكافحتهــا ،وتهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأمــن
اخلدمــات الطبيــة ،والعنايــة الطبيــة للجميــع يف حالــة املــرض.

 1تقرير التنمية البشرية  / 2016برنامج األمم املتحدة االمنائيUNDP
 /http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/key-messages/ar 2حمالت يوم الصحة العاملي 2018
 3اعتُمد مبوجب قرار اجلمعية العامة  217ألف (د )-3املؤرخ يف  10كانون األول/ديسمبر 1948
 4العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية( اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمماملتحدة ٢٢٠٠ألف
(د ) ٢١-املؤرخ يف  ١٦كانون /ديسمبر١٩٦٦تاريخ بدء النفاذ ٢٣ :آذار/مارس ،١٩٧٦وفقا ألحكام املادة.٤٩
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نحو نظام تأمني صحي شامل
فلســطينياً ،تشــير املــادة  22مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل 5أن القانــون ينظــم خدمــات التأمــن االجتماعــي والصحــي
ومعاشــات العجــز والشــيخوخة .كمــا تشــير املــادة  29مــن القانــون األساســي أن رعايــة األمومــة والطفولــة واجــب وطنــي،
ولألطفــال احلــق يف احلمايــة والرعايــة الشــاملة.
علــى الرغــم مــن أن القانــون األساســي ال يتعــرض للصحــة علــى أنهــا حــق أساســي للمواطــن أســوة بالتعليــم الــذي جــاء النــص
حولــه يف القانــون واضحــا» وقاطعــا» 6،إال أن القانــون األساســي نفســه أعطــى للمشــرع أن ينظــم بقانــون خدمــات التأمــن
االجتماعــي والصحــي ،وبالتالــي أن يحــدد ســقف اخلدمــات التــي يتوجــب توفيرهــا للمواطــن ،وآليــات تقدميهــا ومجانيتهــا ضمــن
إمكانــات الدولــة ،ووفــق التزاماتهــا باملواثيــق الدوليــة.
وإذا أخذنــا بعــن اإلعتبــار تبنــي والتــزام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية باملواثيــق الدوليــة ،مثــل االعــان العاملــي حلقــوق االنســان،
والعهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية ،وكذلــك دســتور منظمــة الصحــة العامليــة ،وعليــه فــإن الصحــة تعتبــر حقــاً يف
فلســطني ،وال بــد لهــذا احلــق أن يتوضــح ويتجلــى يف كافــة األنظمــة والقوانــن الفلســطينية ،وبشــكل رئيــس قانــون الصحــة العامــة
وقانــون التأمــن الصحــي .وال بــد ايضـاًأن ينعكــس هــذا احلــق مــن خــال اخلدمــات الصحيــة املتوفــرة ،وجودتهــا والقــدرة علــى
الوصــول إليهــا.
يشــير قانــون الصحــة العامــة 7يف مادتــه الثانيــة يف الفقــرة اخلامســة منهــا إلــى إلتــزام الــوزارة (وزارة الصحــة) بتوفيــر التأمــن
الصحــي للســكان ضمــن اإلمكانــات املتوفــرة ،كمــا تشــير املــادة الرابعــة مــن القانــون علــى إلتــزام الــوزارة بإعطــاء األولويــة لرعايــة
صحـ�ة املـ�رأة والطفـ�ل ،واعتبارهـ�ا جـ�زءاً ال يتجـ�زأ مـ�ن االسـ�تراتيجية اإلمنائيـ�ة للسـ�لطة الوطنيـ�ة الفلسـ�طينية.
كمــا وركــزت أجنــدة السياســات الوطنيــة أيضـاً يف أولويتهــا التاســعة علــى رعايــــة صحيــــة شــــاملة ذات جــــودة ومتاحــــة للجميــــع،
وشــملت هــذه األولويــة علــى ضــرورة توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة للجميــع ،مــن خــال مجموعــة مــن التدخــات
علىــ رأس�هـا إص�لاح نظ��ام التأمــن الصح��ي العــام .جــاء ذلــك منســجما مــع التزامــات دولــة فلســطني التــي متخضــت عــن توقيعهــا
علــى العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والــذي تضمــن املــادة  12أن تقــر الــدول األطــراف
يف هــذا العهــد بحــق كل إنســان يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة اجلســمية والعقليــة ميكــن بلوغــه ،وتقــوم الدولــة بالتدابيــر
الالزمــة لتأمــن املمارســة الكاملــة لهــذا احلــق ،والتــي مــن شــأنها تهيئــة ظــروف لتأمــن اخلدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة
للجميـ�ع يف حالـ�ة املـ�رض.
كمــا وتضمنــت اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحــة للفتــرة مــن  ،2022-2017علــى مجموعــة مــن املبــادئ والتــي تنــص علــى
االلتــزام الوطنــي بالعمــل نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،ووفقــا للهــدف االســتراتيجي األول للخطــة ،بحيــث تركــز علــى ضمــان
توفيــر خدمــات صحيــة شــاملة جلميــع املواطنــن ،والعمــل علــى توطــن اخلدمــات الصحيــة يف فلســطني.
يتضــح مــن كل مــا ســبق أن الصحــة حــق لــكل مواطــن ،وأن توفيــر اخلدمــات الالزمــة لتأمــن التمتــع بهــذا احلــق تفــرض علــى
الدولــة تنظيمهــا بقانــون ،يوفــر العدالــة واملســاواة بــن اجلميــع يف احلصــول علــى خدمــات صحيــة جيــدة دون املســاهمة يف إفقــار
األُســر أو منعهــا مــن الوصــول للخدمــة الصحيــة املطلوبــة.

خلفية ديموغرافية إقتصادية إجتماعية

يقــدر عــدد ســكان دولــة فلســطني كمــا جــاء بالنتائــج األوليــة للتعــداد العــام للســكان واملســاكن واملنشــآت الــذي أجــراه اجلهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني لعــام  2017ب  4,780,978نســمة منهــم  2,881,687يعيشــون يف محافظــات الضفــة الغربيــة،
بينمــا يعيــش 1,899,291يف محافظــات قطــاع غــزة .8وتتــوزع نســب الســكان حســب الفئــات العمريــة الــى  47%حتــت ســن 17
و 24.3%تتــراوح أعمارهــم مــا بــن  18و 29ومــا نســبته  23.5%مــا بــن  60- 30ســنة ومــا نســبته  5.2%يقــع يف الفئــة العمريــة
فــوق  60ســنة.
5
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الوقائع الفلسطينية /عدد ممتاز  /مارس 2003
صدر مبدينة رام اهلل بتاريخ/ 18 :مارس 2003 /ميالدية
قانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة 2004م الصادر يف مدينة غزة بتاريخ/ 27 :ديسمبر 2004/ميالدية املوافق  /15 :ذو القعدة 1425/هجرية
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني النتائج األولية للتعداد  /شباط 2018
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تعنــي النســب الســابقة لتوزيــع الســكان أن املجتمــع الفلســطيني مجتمــع فتـ ّـي ،وأن الفئــة املنتجــة فيــه تشــكل مــا نســبته  35%مــن
عــدد الســكان ،إذا مــا أخذنــا باإلعتبــار أن هنــاك مــا يقــارب  250ألــف طالــب وطالبــة يلتحقــون باجلامعــات ،ولــم يدخلــوا ســوق
العمــل واإلنتــاج بعــد.
كمــا تشــير نتائــج التعــداد أن متوســط عــدد أفــراد األســرة الفلســطينية هــو  5.1فــردا ( 4.8فــرد يف الضفــة الغربيــة و 5.6يف
قطــاع غــزة).

كمــا تبلــغ نســبة البطالــة يف فلســطني  13.2%( 27.2%يف الضفــة الغربيــة و 48.2%يف قطــاع غــزة) ،تصــل بــن الذكــور إلــى
 24.4%بينمــا ترتفــع بــن اإلنــاث إلــى ( 40.1%البيانـ�ات ال تشـ�مل ذل��ك اجلـ�زء م��ن محافظ��ة القــدس ،والـ�ذي ض ّم��ه اإلحتـلال
اإلس��رائيلي إلي��ه عنـ�وة بعي��د احتالل��ه للضف��ة الغربي��ة عـ�ام .)1967

محددات الصحة
تعتبــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تؤثــر علــى الصحــة والتــي ميكــن التأثيــر فيهــا وتغييرهــا ،كالفقــر واالســتبعاد
االجتماعــي ونقــص الســكن ،وتدنــي النُظــم الصحيــة مــن أهــم احملــددات التــي تؤثــر يف قــدرة اإلنســان علــى التمتــع بالصحــة،
وتــؤدي الــى االعتــال يف الصحــة واملــوت املبكــر.
يف شــهر تشــرين أول (اكتوبــر) عــام  ،2011عقــد يف مدينــة ريــو دي جانيــرو يف البرازيــل املؤمتــر العاملــي املعنــي باحملــددات
االجتماعيــة للصحــة ،9والــذي جــاء انعقــاده تنفيــذا» لقــرار اجلمعيــة العامــة ملنظمــة الصحــة العامليــة يف دورتهــا الثانيــة والســتني
(قــرار ج ص ع  .)14-62وشــكل املؤمتــر فرصــة عامليــة للنقــاش حــول كيفيــة احلــد مــن الغــن القائــم يف املجــال الصحــي ،وتبــادل
اخلبــرات فيمــا يخــص آليــات مواجهــة احملــددات اإلجتماعيــة للصحــة.
حضــر املؤمتــر أكثــر مــن ألــف مشــارك ،وكان منهــم مندوبــون مــن  125دولــة ،ميثلــون قطاعــات الصحــة والتنميــة االجتماعيــة
وقطاعــات أخــرى باإلضافــة ملمثلــن عــن منظمــات أمميــة ،ومنظمــات مجتمــع مدنــي وخبــراء تقنيــن .وكان مــن نتيجــة أعمــال
املؤمتــر إعتمــاد إعــان ريــو السياســي بشــأن احملــددات اإلجتماعيــة للصحــة والــذي مــن أهــم مــا جــاء فيــه:
·اإلصــرار علــى حتقيــق اإلنصــاف االجتماعــي والصحــي مــن خــال تنفيــذ االجــراءات املتعلقــة باحملــددات اجلتماعيــة
للصحــة والرفــاه مــن خــال نهــج شــامل ومتعــدد القطاعــات ،وأن حتقيــق اإلنصــاف يف الصحــة يعــد مســؤولية مشــتركة،
يتطلــب مشــاركة كافــة القطاعــات احلكوميــة وكافــة شــرائح املجتمــع ،وكافــة أعضــاء املجتمــع الدولــي يف عمــل عنوانــه
“اجلميــع متحــدون مــن أجــل اإلنصــاف» ،ويســتوجب أن يهــدف إلــى توفيــر الصحــة للجميــع ،وأن ينفــذ علــى الصعيــد
العاملــي.
·التأكيــد علــى املبــادئ واألحــكام التــي ينــص عليهــا دســتور منظمــة الصحــة العامليــة وإعــان املــا آتــا لعــام  1978وميثــاق
أوتــاوا لعــام  1986وسلســلة املؤمتــرات الدوليــة التــي ترمــي الــى تعزيــز الصحــة ،والتــي أعــادت جميعهــا تأكيــد القيمــة
األساســية لإلنصــاف يف الصحــة ،وأقــرت بــأن التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه ،وهــو أحــد احلقــوق
األساســية لــكل إنســان دون متييــز بســبب العــرق أو الديــن أو العقيــدة السياســية أو احلالــة االقتصاديــة أو االجتماعيــة.
كمــا أقــر املؤمتــرون مســؤولية احلكومــات عــن صحــة شــعوبها ،مــع التأكيــد علــى أن اإلجحــاف يف الصحــة داخــل البلــدان،
وفيمــا بينهــا يعــد أمــراً غيــر مقبــول سياســياً واجتماعيـاً واقتصاديـاً ،عــاوة علــى أنــه غيــر عــادل وميكــن تالفيــه إلــى حــد
بعيــد ،وأن تعزيــز اإلنصــاف يف الصحــة يعــد ضروريـاً مــن أجــل اســتدامة التنميــة ،وحتقيــق نوعيــة حيــاة ورفــاه أفضــل
للجميــع ،األمــر الــذي ميكــن أن يســهم بــدوره يف إحــال الســام واألمــن.
·التأكيــد علــى أن الصحــة اجليــدة تتطلــب وجــود نظــام صحــي عالــي اجلــودة ،يتســم بالعموميــة والشــمول واإلنصــاف
والفعاليــة والقــدرة علــى اإلســتجابة وســهولة الوصــول إليــه .لكنــه نظــام يعتمــد ايضـاً على مشــاركة القطاعــات واألطراف
الفاعلــة األخــرى واحلــوار معهــا ،حيــث تترتــب علــى أدائهــا آثــار صحيــة كبيــرة .واعتبــر املؤمتــرون أن مبــدأ دمــج الصحــة
يف جميــع السياســات ،إلــى جانــب التعــاون والعمــل بــن القطاعــات يعتبــر نهجـاً واعــداً لتعزيــز املســاءلة عــن الصحــة يف
القطاعــات األخــرى ،ودعــم املســاواة يف الوصــول الــى اخلدمــات الصحيــة ،وتكويــن مجتمعــات أكثــر شــموالً وإنتاجيــة.
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نحو نظام تأمني صحي شامل

النظام الصحي
يعنــي النظــام الصحــي كمفهــوم املجمــوع الكلــي ملؤسســات وفعاليــات أي شــعب ومــوارده البشــرية وإمكاناتــه الفنيــة املتاحــة،
واملوظفــة لتقــدمي اخلدمــات الصحيــة التــي تلبــي حاجــات الشــعب.
وتختلــف األنظمــة الصحيــة مــن مــكان آلخــر يف العالــم ومــن بلــد آلخــر ،مــن حيــث البنــاء والتشــكيل تبعــاً لعوامــل تاريخيــة
وسياســية وبيئيــة ومجتمعيــة ،وتســعى كافــة الشــعوب إلصــاح وتعديــل وتطويــر نظمهــا الصحيــة بحيــث حتقــق أعمــال احلــق يف
الوصــول خلدمــات صحيــة جيــدة لكافــة املواطنــن بعدالــة ومســاواة ،وتســعى أيض ـاً لتجــاوز احملــددات اإلجتماعيــة للصحــة.
حتــدد منظمــة الصحــة العامليــة أهــداف النظــم الصحيــة بتوفيــر صحــة جيــدة تتجــاوب مــع توقعــات الســكان وفــق نظــام متويــل
عــادلُ .ويقيــم أي نظــام صحــي وفــق مــا يحققــه مــن معاييــر جــودة وكفــاءة للخدمــات الصحيــة املقدمــة ،وإمكانيــة الوصــول اليســير
إليهــا وعدالــة توزيعهــا وتقدميهــا ،يضــاف الــى ذلــك اســتدامتها.
فالنظــام الصحــي اجليــد هــو النظــام الصحــي القــادر علــى تقــدمي خدمــات صحيــة شــاملة لكافــة الســكان بكلفــة معقولــة ،ونوعيــة
جيــدة ،بشــكل يلبــي حاجــات النــاس ،ويحقــق العدالــة واملســاواة بــن جميــع الســكان يف إمكانيــة الوصــول لنفــس اخلدمــات وبشــكل
مستدام.

النظام الصحي الفلسطيني

تقــع املســؤولية األولــى فيمــا يخــص األداء اإلجمالــي للنظــام الصحــي الوطنــي علــى عاتــق احلكومــة ،غيــر أن وجــود شــركاء يف
تقــدمي اخلدمــات الصحيــة مــن القطاعــات غيــر احلكوميــة يعتبــر امــراً محمــوداًـ ويثــري كفــاءة وقــدرات النظــام الصحــي علــى
التطويــر وتعزيــز اخلدمــات الصحيــة املقدمــة.
فالنظــام الصحــي هــو تعبيــر شــامل يســتخدم ليصــف العديــد مــن اخلدمــات والهيئــات والعاملــن ،الذيــن يقدمــون كل أنــواع
اخلدمــات الصحيــة يف املجتمــع ،مــا و يشــمل األطبــاء واملراكــز الصحيــة األوليــة واملستشــفيات ،وخدمــات الصحــة العامــة وصحــة
املجتمــع والبيئــة.
يتكــون النظــام الصحــي الفلســطيني مــن عــدد مــن مقدمــي اخلدمــات الصحيــة ،فباإلضافــة لــوزارة الصحــة التــي تعتبــر املقــدم
الرئيــس للخدمــات الصحيــة مبختلــف أشــكالها ومســتوياتها ،تقــدم وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني مــن خــال
إدارتــن مســتقلتني يف كل مــن غــزة والضفــة الغربيــة ،خدمــات صحيــة لالجئــن الفلســطينيني داخــل املخيمــات املوجــودة يف كل
مــن الضفــة وغــزة .كمــا تشــارك عــدد مــن املؤسســات األهليــة غيــر احلكوميــة وغيــر الربحيــة يف تقــدمي خدمــات صحيــة أوليــة
وثانويــة وثالثيــة .باإلضافــة الــى مشــاركتها يف تقــدمي اخلدمــات الصحيــة للعســكريني مــن خــال تزويدهــم باخلدمــات الطبيــة
العســكرية ،ويشــارك أيضــا الهــال األحمــر الفلســطيني ،وهــو مؤسســة غيــر حكوميــة تتبــع إداريـاً ملنظمــة التحريــر الفلســطينية،
يف تقــدمي خدمــات اإلســعاف ،باإلضافــة إلدارة عــدد مــن عيــادات الرعايــة الصحيــة االوليــة ومراكــز التأهيــل .ويلعــب القطــاع
اخلــاص الربحــي دوراً مهمـاً يف توفيــر اخلدمــات الصحيــة مبختلــف مســتوياتها للمواطنــن ،وهــو آخذبالنمــو الســريع يف الســنوات
األخيــرة.
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واقع الخدمات الصحية في فلسطين
كانــت ســلطات االحتــال اإلســرائيلي 10تديــر املناطــق الفلســطينية احملتلــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عبــر مديريات التنســيق
واإلرتبــاط اإلقليميــة التابعــة لــإدارة املدنيــة ،والتــي هــي جــزء مــن مــا يســمى ب»جيــش الدفــاع» ،وجهــاز األمــن اإلســرائيلي.
حظيــت بعــض القطاعــات بجــزء مناالهتمــام ،ومبوازنــات هزيلــة جــداً ،كالصحــة والتعليــم .بالنســبة للتعليــم؛ فقــد كان املنهــاج
أردنيـاً أو مصريـاً ،وقــد ُبنيــت املــدارس ب مــن قِ بَــل احلكومــة األردنيــة قبــل الـــ  ،67كمــا كان تعيــن املدرســن يخضــع لالعتبــارات
األمنيــة ،وأي م ـ ّدرس/ة يحــاول قــول جملــة وطنيــة لطالبــه ،كان يُفصــل مــن اخلدمــة فــوراً ،ويف آخــر ســنوات االنتفاضــة شــهد
التعليــم تراجعــاً خطيــراً ،وفقــد مصداقيتــه لــدى اجلامعــات العربيــة والعامليــة ،وكان الطالــب اجلامعــي يحتــاج ضعــف عــدد
الســنوات للتخــرج بســبب أيــام اإلضرابــات واإلغالقــات.
أمــا يف مجــال الصحــة ،فلــم يكــن الوضــع أفضــل ،كــون عــدد املستشــفيات والعيــادات الصحيــة قليــل جــداً ،والدعــم املقــدم لهــا ال
يفــي باحلاجــة ،كمــا لــم تكــن آنــذاك أي برامــج صحيــة تعنــى بالفئــات اخلاصــة واألمومــة والطفولــة والتطعيــم والتغذيــة.
وبعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية واســتالمها إدارة القطــاع الصحــي الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 11،اســتلمت
منــاإلدارة املدنيــة لالحتــال اإلســرائيلي ،مجموعــة مــن العيــادات الصحيــة غيــر املجهــزة لتقــدمي خدمــات صحيــة نوعيــة وشــاملة،
وامنــا تصنــف كعيــادات تقــدم خدمــات بدائيــة تنحصــر يف تطعيــم األطفــال ضــد األمــراض الســارية وبعــض خدمــات رعايــة
األمومــة والطفولــة ،وأخــرى تشــخيصية وعالجيــة بســيطة .وجديــر بالذكــر أجنميــع العيــادات التــي اســتلمتها الســلطة الوطنيــة
هــي نفــس العيــادات التــي كانــت موجــودة عنــد احتــال اســرائيل للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف حزيــران عــام .1967
األمــر ذاتــه فيمــا يتعلــق باملستشــفيات ،مــع العلــم أن عــدد املستشــفيات احلكوميــة قبــل عــام  1967كان أكبــر مــن عددهــا عندمــا
ســلمها االحتــال للســلطة الفلســطينية ،حيــث كان هنــاك  14مشــفى حكومــي قبــل عــام  ،1967فيمــا انخفــض عددهــا الــى ،9
كماكمــا كان عــدد املستشــفيات احلكوميــة يف قطــاع غــزة ســتة مستشــفيات حكوميــة ،إنخفــض الــى خمســة ،12وقــد اســتلمتها
الســلطة يف وضــع ســيء ،مــن حيــث األبنيــة والتجهيــز ومــن حيــث الكــوادر الطبيــة والتمريضيــة العاملــة ،حيــث أن سياســة
االحتــال كانــت تقــوم علــى تعزيــز حتويــل احلــاالت املرضيــة التــي حتتــاج الــى تدخالتطبيــة متخصصــة وحتويــل الــى املستشــفيات
اإلســرائيلية.
األسـ ّرة  1925ســريراً بواقــع  1.8لــكل ألــف مواطــن ،وقــد انخفــض عــدد ِ
كان عــدد ِ
األسـ ّرة عــام  1990الــى  1872ســرير أي بنســبة
 1.2ســرير لــكل ألــف مواطــن.
وقــد تسـلّمت وزارة الصحــة الفلســطينية صالحيــات إدارة الشــؤون الصحيــة ،بدايــة يف غــزة وأريحــا بتاريــخ  17أيــار  ،1994ويف
باقــي مناطــق الضفــة الغربيــة مــع نهايــة نفــس العــام ،حيــث قامــت بإجــراء دراســة تقييميــة للمرافــق الصحيــة املوجــودة ســواء أكان
ذلــك علــى مســتوى الرعايــة الصحيــة األوليــة أو الثانويــة .وقــد مت تقــدمي الدعــم الفنــي ملثــل هــذه الدراســات مــن قبــل منظمــات
أمميــة مثــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي UNDPومنظمــة الصحــة العامليــة وبعــض الــدول املانحــة مثــل ايطاليــا.
مت وضــع أول خطــة للصحــة عــام  ،1994قبــل اســتالم وزارة الصحــة ملهامهــا ،أشــرف علــى وضعهــا املجلــس الصحــي الفلســطيني،
الــذي ضــم كــوادر الهــال األحمــر الفلســطيني وكفــاءات صحيــة ،بدعــم مــن جهــات دوليــة مختلفــة .تبــع ذلــك وضــع اخلطــة
االســتراتيجية لألعــوام  132003 – 1999مــن قبــل وزارة الصحــة ومبشــاركة واســعة مــن منظمــات املجتمــع املدنــي ،وبدعــم فنــي
ومالــي مــن البنــك الدولــي ومنظمــة الصحــة العامليــة.
أدى تنفيــذ اخلطــط املذكــورة إلــى تطويــر كبيــر يف جــودة اخلدمــات ،ورفــع كفــاءة العاملــن ،وحتســن شــبكة اخلدمــات احلكوميــة،
بينمــا أخــذت اخلدمــات التــي تقدمهــا املنظمــات األهليــة ،وخاصــة يف مجــال الرعايــة الصحيــة األوليــة ،بالتقلــص نتيجــة إنحســار
التمويــل لصالــح زيــادة متويــل املؤسســة الصحيــة الرســمية ،أي وزارة الصحــة.
 10من مقال يف األيام بعنوان قبل ،وبعد السلطة  /عبد الغني سالمة  23كانون 2017 2
 11منذر الشريف /وكيل وزارة الصحة الفلسطينية -2004 1996
 12تقرير مؤسسة احلق 90/355
 13د .فتحي ابومغلي /مشروع تطوير النظام الصحي -2004 1999
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نحو نظام تأمني صحي شامل
لقــد شــكلت إنطالقــة االنتفاضــة الثانيــة عــام  2000ومــا تالهــا مــن اجتيــاح عســكري إســرائيلي ملناطــق الســيطرة الفلســطينية
وفــق تفاهمــات أوســلو -وإعــادة احتــال لكافــة مناطــق الضفــة الغربيــة مــن قبــل اجليــش االســرائيلي ومــا رافــق هــذا االجتيــاح مــن
إجــراءات ،مثــل إقامــة احلواجــز العســكرية ،وبنــاء جــدار الفصــل والتوســع -تراجعـاً واضحـاً يف القــدرة علــى الوصــول للخدمــات
الصحيــة مــن قبــل املواطنــن .كمــا أدى جــدار الفصــل إلــى عــزل العديــد مــن القــرى والتجمعــات الســكانية ،والتــي أصبحــت غيــر
قــادرة علــى الوصــول للخدمــات الصحيــة ،وأدت األحــداث ومــا رافقهــا ومــا تبعهــا مــن حالــة عــدم اســتقرار أمنـ ّـي واجتماعــي إلــى
عــدم القــدرة علــى تنفيــذ اجلــزء األكبــر مــن مشــاريع وأنشــطة اخلطــة االســتراتيجية .2003 – 1999
ويف عــام  ،2006وبعــد جنــاح حركــة حمــاس يف االنتخابــات التشــريعية ،مت فــرض حصــار اقتصــادي شــامل علــى الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية ،وأثــــ ّـر احلصــار االقتصــادي اجلائــر بشــكل كبيــر علــى قــدرة الســلطة علــى تقــدمي اخلدمــات الصحيــة ،حيــث واجهت
املرافــق الصحيــة مــن عيــادات ومستشــفيات نقصـاً كبيــراً يف األدويــة واملســتلزمات الطبيــة واألجهــزة .كمــا ظهــرت تأثيــرات ســلبية
علــى صحــة األطفــال واألمهــات ،حيــث كان أهــم مظاهرهــا ارتفــاع كبيــر يف معــدالت ســوء التغذيــة وفقــر الــدم.
ويف حزيــران عــام  ،2007ســيطرت حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة ،وتبــع ذلــك انقســام عميــق يف الصــف الفلســطيني أثـــ ّـر بشــكل
كبيــر علــى حيــاة النــاس وعلــى العالقــات الفلســطينية مــع دول العالــم .وقــد اشــتد احلصــار علــى قطــاع غــزة -الــذي أصبــح يحكــم
بشــكل مطلــق مــن قبــل حمــاس -ولــم يعــد للســلطة الوطنيــة أي تأثيــر علــى الوضــع هنــاك ،وقــد انحســر دورهــا يف دفــع فواتيــر
الرواتــب والتزامــات أخــرى كالكهربــاء والوقــود واألدويــة واعتمــاد التحويــات العالجيــة للخــارج .وأصبــح قطــاع غــزة يعيــش علــى
املســاعدات اإلغاثيــة ،وتوقفــت علــى إثــر ذلــك املشــاريع التنمويــة .أمــا الوضــع يف الضفــة الغربيــة ،فعلــى عكــس قطــاع غــزة ،إذ
بــدء يشــهد حتســناً واضحـاً ،حيــث اســتطاعت احلكومــة وضــع خطــط تنمويــة ملختلــف القطاعــات ،والتــي القــت جتاوبـاً جيــداً مــن
ن وتدنــي معــدالت البطالــة ،وحتســن كبيــر
قبــل اجلهــات املانحــة ،ممــا ســاهم بشــكل كبيــر يف حتســن الوضــع املعيشــي للمواطنـ ً
يف مســتوى اخلدمــات الصحيــة .واســتمر حتســن األداء االقتصــادي يف الضفــة الغربيــة بشــكل مســتمر حتــى أواســط عــام .2010
شــجع االســتقرار النســبي الــذي متتعــت بــه الضفــة الغربيــة علــى البــدء يف وضــع خطــط تنمويــة وخاصــة يف القطــاع الصحــي
(اخلطــة االســتراتيجية للصحــة  2010 – 2008واخلطــة االســتراتيجية 2013- 2011
وصــوال» الــى خطــة وزارة الصحــة احلاليــة  )2022- 2017والعمــل علــى اســتصدار قوانــن تســاهم يف تطويــر اخلدمــات ،وخاصــة
فأنـ َز مشــروع قانــون التأمــن الصحــي اإللزامــي ،والــذي لــم يَـ َر النــور العتبــارات مختلفــة ،أهمهــا عــدم
اخلدمــات االجتماعيــةِ ْ ،
14
اعتبــاره قانون ـاً يحمــل صفــة االســتعجال ،ويعــود ذلــك لغيــاب املجلــس التشــريعي ولوجــود اعتراضــات عليــه ،تتعلــق بكيفيــة
التعامــل مــع الالجئــن ومســؤوليات وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئني(االونــروا) جتــاه تقــدمي اخلدمــات الصحيــة لالجئــن املســجلني
لديهــا يف محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .كمــا أن املشــروع ،لــم يعالــج بشــكل واضــح قضيــة إعفــاء مواطنــي قطــاع
غــزة مــن الرســوم والضرائــب ،15حيــث تعامــل القانــون مــع قضيــة االنقســام كقضيــة مؤقتــة ،بــكل مــا ترتــب عليهــا مــن التزامــات
وحقــوق ،إضافــة الــى أن مشــروع القانــون لــم يعالــج تغطيــة الرســوم املترتبــة علــى األســرى احملرريــن ،حيــث نــص قانــون األســرى
واحملرريــن 16علـ�ى “أن كل أسـ�ير محــرر ،أمض��ى يف ســجون االحتـلال مـ�دة ال تق��ل ع��ن خم��س س�نـوات ،وكل أســيرة أمض��ت مـ�دة
ال تقـ�ل عـ�ن ثــاث سنــوات ،يتـ�م إعفائهامـ�ن رســوم التأمـين الصحــي.

الخدمات الصحية المتاحة
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·الرعاية الصحية األولية والصحة العامة:
تق�دـم اخلدماــت الصحي��ة األولي��ة للمواطن�ين يف فلســطني ،مبســتوياتها املختلفــة ،مــن خــال  739مركــزاً للرعايــة الصحيــة
األوليــة ،منهــا  587مركــزاً يف الضفــة الغربيــة و 152مركــزاً يف قطــاع غــزة ،حيــث تقــدم مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة خدمــات
صحــة األمومــة والطفولــة  ،وخدمــات األمــراض املزمنــة بشــكل رئيســي .تتبــع غالبيــة مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة لــوزارة

 14مراجعة قانونية لمشروع قانون التأمين الصحي الوطني /الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديوان المظالم” /رام هللا -آب 2009
 15اصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ  2007/6/26مرسوما ً يحمل رقم (  ) 18لسنة  ، 2007قرر فيه إعفاء سكان قطاع غزة من الضرائب والرسوم
المالية واجبة النفاذ بحكم منظومة التشريعات الوطنية.
 16قانون األسرى والمحررين رقم (  ) 19لسنة (  ) 2004في المادة ( )5
 17التقرير الصحي السنوي  2016وزارة الصحة – مركز المعلومات الصحبة الفلسطيني /صادر في تموز 2017
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الصحــة ،حيــث يبلــغ عــدد املراكــز الصحيــة األوليــة احلكوميــة  466مركــزاً ،وتشــكل نســبة  63%مــن إجمالــي مراكــز الرعايــة
الصحيــة األوليــة ،بينمــا يبلــغ عــدد املراكــز الصحيــة األهليــة غيــر احلكوميــة  189مركــزاً صحي ـاً ،أي مــا نســبته  25.6%مــن
إجمالــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة .كمــا يبلــغ عــدد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة التــي تديرهــا وكالــة غــوث وتشــغيل
الالجئــن (األونــروا)  64مركــزاً ،فيمــا هنــاك  20مركــزاً صحي ـاً تابع ـاً للخدمــات الطبيــة العســكرية.
يبلــغ عــدد الســكان لــكل مركــز صحــي  6159مواطن ـاً ،علم ـاً بــأن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة تختلــف مــن حيــث املســاحة،
ونــوع وحجــم اخلدمــات املقدمــة فيهــا ،ويختلــف ذلــك وفــق عــدد الســكان يف املنطقــة اجلغرافيــة التــي يخدمهــا املركــز الصحــي.
فهنــاك مراكــز صحيــة تخــدم جتمعــات ســكانية أقــل مــن  1000مواطــن ،وهــي تُــدار مــن قبــل عاملــة صحيــة تقــوم برصــد
الــوالدات والوفيــات ،وتنظــم حمــات التطعيــم يف املنطقــة اجلغرافيــة ،وكذلــك زيــارات الطواقــم الطبيــة .وهنــاك مراكــز صحيــة
تخــدم جتمعــات ســكانية تقــل عــن  5000مواطــن ،وتعتبــر كونهــا مســتوى ثانــي ،يشــرف عليهــا طبيــب بــدوام  5-3أيــام أســبوعياً،
وممــرض أو اثنــان ،تقــدم بدورهــا خدمــات األمومــة والطفولــة ،كمــا يحتــوي بعضهــا علــى مختبــر طبــي بســيط ،وهنــاك مراكــز
مــن املســتوى الثالــث ،تخــدم جتمعــات ســكانية مــن  12000- 5000مواطــن ،يديرهــا طبيــب عــام أو أكثــر وأطبــاء اختصــاص
زائريــن ،وحتتــوي علــى مختبــر وجهــاز أشــعة .أمــا عيــادات املســتوى الرابــع وهــي مديريــات الصحــة ،تقــدم بدورهــا خدمــات صحــة
األمومــة والطفولــة ،وخدمــات األمــراض املزمنــة ،وهــي مجهــزة بشــكل جيــد مــن حيــث الكــوادر الطبيــة والتمريضيــة ،ويخدمهــا
مديــر صحــة احملافظــة ،ويكــون فيهــا عــدد مــن أطبــاء االختصــاص الرئيســيني :كاألطفــال ،والنســائية ،والتوليــد ،والعظــام
والصحــة النفســية؛ كمــا تقــدم خدمــات التثقيــف الصحــي ،واإلشــراف علــى الصحــة املدرســية ،وصحــة البيئــة ،وتتولــى هــذه
املراكــز إدارة كافــة مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف احملافظــة ،وهــي مســؤولة عــن كافــة خدمــات الصحــة العامــة ،والصحــة
املدرســية ،واإلشــراف علــى ترخيــص وعمــل املؤسســات الصحيــة غيــر احلكوميــة يف احملافظــة.
تعتبــر مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف قطــاع غــزة ،وبســبب االكتظــاظ الســكاني العالــي ،مــن املســتوى الثالــث والرابــع ،ومــا
تقدمــه هــذه املراكــز مــن خدمــات.
·الرعاية الصحية الثانوية والثالثية:
��فى  ،يعمـ�ل  51منهـ�ا يف الضفـ�ة الغربيـ�ة مبـ�ا
بلــغ عــدد املستشــفيات العاملــة يف فلســطني عــام  2016واحــد وثمانــون ( )81مستش ً
ـفى
يف ذلـ�ك الق��دس الشرــقية ،وتش��كل م��ا نسـ�بته  % 63مـ�ن مجمـ�ل املستش�فـيات العاملـ�ة يف فلســطني ،فيمــا يعمــل  30مستشـ ً
أسـ ّرة املستشــفيات ،مبــا يف ذلــك ِ
آخــر يف محافظــات قطــاع غــزة .كمــا يبلــغ إجمالــي عــدد ِ
أسـ ّرة مستشــفيات األمــراض النفســية
والعصبيــةِ ،
وأسـ ّرة مستشــفيات القــدس الشــرقية  6146ســريراً ،أي مبعــدل  784نســمة لــكل ســرير ( 783نســمة لــكل ســرير يف
الضفــة الغربيــة ،و 784نســمة لــكل ســرير يف قطــاع غــزة).
ـفى ،حيــث أن مجمــوع عــدد ِ
أس ـ ّرتها  3325ســريراً ،أي
تديــر وزارة الصحــة املستشــفيات احلكوميــة والبالــغ عددهــا  27مستشـ ً
مــا نســبته  54.1%مــن إجمالــي عــدد ِ
ـفى يف
األسـ ّرة العاملــة يف البــاد .ومــن عــدد املستشــفيات الكلــي املذكــور ،هنــاك  14مستشـ ً
أسـ ّرة  1664ســريراً.
ً
ـفى يف قطــاع غــزة بعــدد ِ
الضفــة الغربيــة بعــدد ِ
أسـ ّرة  1661ســريرا ،بينمــا  13مستشـ ً
يبل��غ عــدد املستش��فيات غي��ر احلكوميــة ،أي املستشــفيات األهليــة واخلاصــة -مبــا يف ذلــك مستشــفيات القــدس الشــرقية54 -
مستشــفى ،بســعة  2821ســريراً ،بحيــث ميلــك القطــاع اخلــاص  16مستشــفى منهــا بســعة إجماليــة  536ســريراً ،بينمــا تديــر
املؤسســات األهليــة  34مستشــفى ،بســعة  2061ســريراً ،وتديــر وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن مستشــفى يف قلقيليــة بســعة 62
ســرير ،كمــا تديــر جامعــة النجــاح مستشــفى النجــاح الوطنــي اجلامعــي بســعة  123ســرياًر.
ج��اء يف تقري��ر متابع��ة التقيي��م اخل��اص باملستشـ�فيات احلكوميــة ،ومديري��ات الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة يف احملافظ��ات الشــمالية
 2018-2017والــذي صــدر عــن دائــرة جــودة اخلدمــات احلكوميــة ،أن مــن أبــرز التحديــات التــي ميكــن أن تعيــق اإلرتقــاء بجــودة
اخلدمــات الصحيــة ،تكمــن يف النقــص الكبيــر يف الــكادر الطبــي واإلداري ،وصعوبــة املتابعــة املباشــرة يف بعــض املديريــات مــن قبــل
مديــر املديريــة ،وذلــك نتيجــة إنفصــال مبنــى اإلدارة عــن عيــادات تقــدمي اخلدمــة الطبيــة للمواطنــن (طوبــاس ،اخلليــل ،شــمال
اخللي��ل ،جنــوب اخلليــل ،ويطـ�ا) ،كذل��ك لتدن��ي مسـ�توى النظاف�ةـ العام��ة .كمـ�ا تواجــه أقســام الطــوارئ يف املستشــفيات احلكوميــة
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نحو نظام تأمني صحي شامل
ضغطـاً كبيــراً نتيجــة نســبة اإلقبــال العاليــة عليهــا ،وذلــك لعــدم كفايــة التخصصــات الطبيــة يف مديريــات الصحــة .كمــا لوحــظ
أن املناطـ�ق املهمشـ�ة واحلدوديـ�ة ومناطـ�ق (ج) ال تتلقـ�ى اخلدمـ�ات الصحيـ�ة بشـ�كل مناسـ�ب ،وتبـين أيضـ�اً أن هنـ�اك مشـ�اكل يف
آليــة التخلــص مــن النفايــات الصلبــة ،مــع العلــم أنهــا مــن أخطــر مســببات التلــوث البيئــي .وتعتبــر هــذه املشــكلة مــن أهــم املشــاكل
البيئيــة علــى مســتوى الوطــن ،إذ أن بعــض املبانــي املســتخدمة كمراكــز صحيــة ومستشــفيات قدميــة ،ال ميكــن التوســع بهــا افقيـاً
أو عموديـاً  ،إضافــة ملشــاكل خاصــة ببعــض املراكــز واملستشــفيات والتــي تســتدعي تدخــات فوريــة.

القوى البشرية العاملة في الحقل الصحي
وفــق تقريــر وزارة الصحــة الفلســطينية لعــام  ،2017فقــد بلــغ عــدد الكــوادر الصحيــة املســجلة لــدى النقابــات الصحيــة املختلفــة
يف فلســطني  29,479شــخصاً ،منهــم  22,201يف الضفــة الغربيــة ،أي بنســبة  75.3%و 7278آخــر يف قطــاع غــزة ،أي بنســبة
 24.7%مــن مجمــوع الكــوادر الصحيــة العاملــة يف فلســطني .وبالتأكيــد ،فــإن هــذه األرقــام غيــر دقيقــة للكــوادر الصحيــة العاملــة
يف فلســطني ،بــل تعكــس الكــوادر الصحيــة املســجلة يف النقابــات الصحيــة املهنيــة ،ومــن املؤكــد أن أعــداد كبيــرة منهــم تعمــل خــارج
البــاد وخاصــة يف دول اخلليــج العربــي ،كمــا أن البيانــات اإلحصائيــة الــواردة مــن قطــاع غــزة ،واملنشــورة يف تقريــر إحصائــي
مش��ابه للتقريـ�ر ال�ذـي تص��دره وزارة الصحــة يف الس�لـطة الوطني��ة الفلســطينية ،تش��ير الــى أن إجمال��ي القـ�وى العامل��ة يف القطـ�اع
الصحــي يف قطــاع غــزة ،أي مــا يبلــغ 13,180شــخصاً موزعــن علــى القطاعــات الصحيــة التاليــة :وزارة الصحــة  9536شــخصاً،
مؤسســات غيــر حكوميــة  2963شــخصاً ،وخدمــات طبيــة  681شــخصاً.

اإلنفاق على الصحة
يف شــهر شــباط  ،2018نشــر اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة الصحــة تقريــر احلســابات الوطنيــة للصحــة للعــام
 ،201619والــذي يعكــس واقــع اإلنفــاق علــى الصحــة يف فلســطني ،حيــث جــاء يف التقريــر أن مجمــوع نفقــات وزارة الصحــة لعــام
ال (مليــار وأربعمئــة وتســعة عشــر مليــون وخمســمئة ألــف شــيك ً
 2016بلغــت  1,419.5مليــون شــيك ً
ال) بزيــادة قدرهــا  4.7%عــن
العــام  ،2015حيــث بلغــت نفقــات وزارة الصحــة خاللــه  1,321.3مليــون ( مليــار وثالثمئــة وواحــداً وعشــرون مليــون وثالثمئــة ألــف
شــيك ً
ال) .وتشــير بيانــات التقريــر أن معــدل اإلنفــاق احلكومــي علــى الصحــة يبلــغ  38.2%مــن مجمــوع اإلنفــاق علــى الصحــة،20
األســر املعيشــية علــى الصحــة  45.5%مــن حجــم اإلنفــاق علــى الصحــة ،كمــا بلغــت مســاهمة املؤسســات غيــر
بينمــا يصــل إنفــاق َ
األســر املعيشــية  8%مــن حجــم اإلنفــاق ،وبلغــت نســبة مســاهمة شــركات التأمــن  2.7%مــن حجــم اإلنفــاق،
الربحيــة خلدمــة َ
إضافــة إلــى مســاهمة باقــي العالــم (ومنهــا االونــروا)  5.6%مــن حجــم اإلنفــاق علــى الصحــة.
ويشير تقرير احلسابات الوطنية للصحة أن إجمالي اإلنفاق على الصحة ،كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي بلغ  10.7%عام
 ،2016وهو نفس معدل اإلنفاق على العام .2015
يف حني بلغت إيرادات وزارة الصحة لعام - 2016كما جاء يف التقرير الصحي السنوي لنفس العام -ما قيمته 121,316,838
شيكل ،موزعة كنسب حسب مصدر اإليراد (إيرادات مراكز الرعاية الصحية األولية  ،46.2%وإيرادات تأمني صحي
 ،27.6%وإيرادات املستشفيات  24.1%وايرادات املراكز اإلدارية .)2.1%
يتبني من األرقام السابقة أن حجم اإليرادات املتحققة لوزارة الصحة هامشية مقارنة بحجم اإلنفاق ،حيث بلغت نفقات وزارة
الصحة لعام  2016ما قيمته  1,711,900.00مليون (مليار وسبعمئة وأحد عشر مليون وتسعمائة ألف شيكل) كما أن امليزانية
املق ّرة لوزارة الصحة للعام  2018مبلغ  1,765,483.478شيكل ،منها  46%رواتب ،و 48%مصاريف تشغيلية ،و 0.6%فقط
للمصاريف الرأسمالية ،وهي ال تعكس بأي حال األهداف الطموحة املطروحة للتنفيذ خالل عام  ،2018وال تعكس طموحات
أجندة السياسات الوطنية  ،2022 -2017والتي جاء فيها أن األولوية التاسعة لهذه االجندة توفير رعاية صحية شاملة ذات
جودة عالية ومتاحة للجميع واإلرتقاء بصحة املواطن ورفاهيته.21

 19الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،وزارة الصحة الفلسطينية .2018 ،الحسابات الصحية الفلسطينية .2016
 20البيانات الواردة في تقرير الحسابات الوطنية للصحة ال يشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل بعد احتالل الضفة عام 1967
 21اجندة السياسات الوطنية  /2022_2017كانون اول 2016

14

وقــد أعلنــت احلكومــة الفلســطينية يف عــام  2010عــن تبنــي موازنــة البرامــج (األداء) بــدالً مــن موازنــة البنــود ،ويتماشــى هــذا
التغييــر مــع التخطيــط للعمليــة التنمويــة يف كافــة القطاعــات ،مــا يعتبــر نقلــة نوعيــة وتطــوراً مميــزاً يســتجيب إلــى متطلبــات
اخلطــط التنمويــة الفلســطينية .يتطلــب هكــذا توجــه اســتراتيجي رصــد ميزانيــات كافيــة لتنفيــذ مشــاريع تنميــة صحيــة وقائيــة
وعالجيــة طموحــة؛ مــن أهمهــا برامــج مكافحــة األمــراض املزمنــة ،والتــي أصبحــت تقلــق العالــم ،وخاصــة دول العالــم الثالــث ،التي
لــم تتحــرر مــن عــبء األمــراض املعديــة ،وأصبــح العــبء مضاعفـاً مــع ازديــاد حجــم انتشــار األمــراض املزمنــة ،املرتبطــة بشــكل
أو بآخــر بأمنــاط احليــاة العصريــة ،ومنهــا أمــراض الســكري ،وأمــراض القلــب ،والشــرايني والســرطان .كمــا يتوجــب علــى النظــام
الصحــي ،بــذل جهــود أكبــر يف تطويــر برنامــج رعايــة األمومــة والطفولــة ،وبالتالــي تخفيــض معــدالت وفيــات األمهــات ووفيــات
األطفــال الرضــع .خالصــة القــول يكمــن ،يف أن احلكومــة لــم تعكــس خــال الســنوات الثمانيــة املاضيــة ،التوجــه االســتراتيجي
والــذي يتمحورباعتمــاد موازنــة البرامــج بــدل موازنــة البنــود
إضافــة الــى أن حتويــات املرضــى للعــاج خــارج البــاد -والتــي كانــت وال تــزال تشــكل نزف ـاً كبيــراً مليزانيــات وزارة الصحــة
املتدنيــة أص ـ ً
ا -تســتوجب عنــد طــرح شــعار توطــن اخلدمــات الصحيــة ،توفيــر مــا يســتوجبه ذلــك اإلرتقــاء بالبنــى التحتيــة
للمؤسســات الصحيــة ،وتطويــر برامــج التعليــم الصحــي املســتمر ،وتطويــر الكفــاءات الطبيــة ،أو اســتقطاب الكفــاءات الطبيــة
الفلســطينية املهاجــرة ،وذلــك يتطلــب رصــد ميزانيــات كبيــرة ال تتناســب مــع مــا هــو مرصــود حاليـاً .ال بُـ ّد مــن رصــد موازنــات
كافيــة للصحــة ،ال تقــل عــن  15% -12مــن النــاجت اإلجمالــي احمللــي ،مــن أجــل تعزيــز قــدرة وزارة الصحــة علــى حتقيــق البرامــج
الصحيــة الالزمــة ،واملرتبطــة أساس ـاً بالتنميــة املســتدامة.

التغطية الصحية الشاملة
مت تعري��ف التغطي��ة الصحي��ة الشــاملة 22بأنهـ�ا احملصلـ�ة املرغوبـ�ة ألداء النظــام الصحــي ،والتـ�ي يتلقـ�ى مــن خاللهـ�ا جميـ�ع
احملتاج�ين للخدمـ�ات الصحي��ة مـ�ا يحتاجون��ه م��ن خدم��ات (مب��ا يف ذل��ك تعزي��ز الصحـ�ة ،وخدمــات الصحــة الوقائيــة واخلدمــات
العالجي��ة بكاف�ةـ مس��توياتها إضاف��ة خلدم��ات التأهيـ�ل ،وإع��ادة التأهيــل ،والعنايـ�ة امللطفــة) 23دون حتمـ�ل أعبــاء ماليـ�ة غيـ�ر
ضروريـ�ة.
تشـ�مل التغطي��ة الصحي��ة الشاــملة عنصري��ن مرتبط�ين ببعضهم��ا البعـ�ض ،أال وهما :الطي��ف الكامل للخدمات الصحية األساسـ�ية
ذات النوعيـ�ة اجليــدة واملقدمـ�ة حسـ�ب االحتياــج ،واحلمايـ�ة مـ�ن األعبــاء املاليـ�ة مبـ�ا يف ذلكــ ،احتمــال اإلفقــار مـ�ن جرــاء حتمـ�ل
تكالي��ف اخلدم��ات الصحي��ة ،ويج��ب أن يع��ود كال العنصري��ن بالنف��ع عل��ى مجم��وع السـ�كان.
بتاريــخ  25أيلــول عــام  ،2015اتخــذت الهيئــة العامــة لــأمم املتحــدة قــراراً 24يحمــل رقــم  1/70وعنوانــه :حتويــل عاملنــا :خطــة
التنميــة املســتدامة لعــام  2030،وشــارك يف املؤمتــر األممــي وإقــرار الوثيقــة والتــي اعتمــدت خطــة للتنميــة ملــا بعــد  ، 2015حيــث
جــاء يف املــادة  16مــن الوثيقــة ،وامل ُ َك ّونــة مــن  17هــدف و 169غايــة- ،ولكفالـ�ة متتـ�ع اجلميـ�ع بالصحـ�ة والعافيـ�ة البدنيـ�ة والعقليـ�ة
وزياــدة العمـ�ر املتوقـ�ع ل��دى الوــالدة -يجـ�ب علينـ�ا أن نوفـ�ر التغطي��ة الصحي��ة والرعاي��ة الصحيةــ اجلي��دة للجمي��ع،و ّأليُح َ�رـ ُم مــن
ذلـ�ك أحـ�د .ونلتــزم باإلس��راع يف وتيــرة التقــدم احملــرز حتـ�ى اآلن صــوب خفـ�ض عــدد وفيــات املواليـ�د واألطفــال واألمهاــت ،بوضــع
ح��د جلمي��ع تل��ك الوفيـ�ات الت��ي ميك��ن تفاديه��ا قب��ل حلـ�ول عــام  .2030وإنن��ا ملتزمـ�ون بكفال��ة إس�تـفادة اجلمي��ع م��ن خدمـ�ات
الرعايـ�ة املتعلق��ة بالصحـ�ة اجلنس�يـة واإلجنابيــة ،مبـ�ا يف ذلـ�ك ألغرــاض تنظيـ�م األســرة واإلع�لام والتثقيــف .وس�نـبذل كذلـ�ك
جه�وـداً م��ن أجـ�ل اإلسرــاع بالتقــدم احمل�رـز يف مكافحـ�ة املالري��ا ،وفي��روس نقـ�ص املناعـ�ة البشرــية/متالزمة نقـ�ص املناعـ�ة املكتســب
(اإليـ�دز( ،وداء السـ�ل ،والتهـ�اب الكب��د  ،وإيبــوال ،وغي��ر ذل��ك م��ن األوبئــة واألمــراض املعديـ�ة ،بوســائل م��ن جملتهـ�ا التصـ�دي
ملقاومـ�ة امليكروب��ات لألدويــة وملشكــلة األم��راض امله َملـ�ة التـ�ي تعان��ي منهـ�ا البلدــان الناميةــ .ونلتــزم بالوقايـ�ة مـ�ن األمرــاض غيـ�ر
املعديـ�ة ومعاجلته��ا ،مبـ�ا يف ذلـ�ك اإلضطرابــات الس��لوكية والعصبيـ�ة واضطرابــات النمــو ،التـ�ي تشــكل حتدي��ا كبيرــاً يف وجـ�ه
التنمي��ة املســتدامة).

 22تقرير رصد التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة على المستويين القطري والعالمي /صادر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي /أيار 2014
 23العنايــة الملطفــة تعرفهــا منظمــة الصحــة الدوليــة علــى انهــا نهــج يهــدف إلــى تحســين نوعيــة حيــاة المريــض فــي مواجهــة المراحــل المتقدمــة للمــرض المزمــن،
وتخفيــف المعانــاة النفســية ،والروحيــة ،والجســدية ،واالجتماعيــة .لــه ولعائلتــه.
 24قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  /الدورة السبعون  /أيلول http://www.un.org/ar/ga/70/resolutions.shtml / 2015
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نحو نظام تأمني صحي شامل
تبنــت منظمــة الصحــة العامليــة بدورهــا الوثيقــة األمميــة ،واعتمــدت خــال اجتمــاع جمعيــة الصحــة العامليــة التاســع والســتون ،يف
شــهر أيــار /مايــو  ٢٠١٦بالقــرار ( ج ص ع  25- )11 – 69مــا يتعلــق منهــا بشــأن الصحــة ،ويف كانــون الثانــي /ينايــر  ،٢٠١٧أحيــط
املجلــس التنفيــذي جلمعيــة الصحــة العامــة علم ـاً يف دورتــه األربعــن بعــد املائــة بالتقريــر عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــة
 ،٢٠٣٠والــذي اقترحــت فيــه األمانــة ســتة خطــوط عمــل رئيســية ،تُعــرض علــى شــكل صكــوك للتغييــر ،بهــدف مســاعدة الــدول
األعضــاء علــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة .واعتمــدت الــدول األعضــاء خطــوط العمــل هــذه يف تلــك الــدورة.
ووفــق القــرار املذكــور ( ج ص ع  ،)11 – 69فــإن منظمــة الصحــة العامليــة حتــث الــدول األعضــاء علــى ضــرورة اإللتــزام بتعزيــز
العمــل الشــامل علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي ،بغيــة حتقيــق أهــداف وغايــات خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030
واملتعلقــة بالصحــة ،وأن تعطــى األولويــة لتعزيــز النظــم الصحيــة ،مبــا يف ذلــك توفيــر قــوى عاملــة صحيــة مدربــة بشــكل كاف،
ومنحه��ا املكاف��آت الكافي��ة لتحقيـ�ق التغطيـ�ة الصحيـ�ة الش�اـملة واحلفــاظ عليهــا ،فيمـ�ا يع��رف باإلتاحـ�ة الش�اـملة للجيـ�د مـ�ن
اخلدمــات التعزيزيـ�ة والوقائيـ�ة والعالجيـ�ة والتأهيليـ�ة وامللطفــة ،مبـ�ا يف ذلـ�ك إتاحـ�ة األدويـ�ة واللقاحــات األساسـ�ية اآلمنـ�ة
والفعالـ�ة واجليــدة وامليسوــرة التكلفـ�ة للجميــع ،وضمــان احلمايـ�ة منــ اإلنفــاق املباشـ�ر علـ�ى الصحــة ،مـ�ع التركيـ�ز بصفـ�ة خاصـ�ة
عل��ى الشرــائح الفقي��رة والس��ريعة التأث��ر واملهمشــة م��ن الس��كان ،باعتباره��ا عناص��ر أساس��ية لتحقي��ق خط��ة التنمي��ة املسـ�تدامة
لعـ�ام  .٢٠٣٠كم��ا حث�تـ منظم��ة الصح��ة العاملي�ةـ ال��دول األعض��اء علـ�ى ض�رـورة العمـ�ل التعاونـ�ي علـ�ى الصعيـ�د الوطنـ�ي واإلقليمـ�ي
والعاملـ�ي عبـ�ر جميـ�ع القطاعــات احلكوميـ�ة وداخله��ا ،ملعاجلـ�ة احمل�دـدات االجتماعيـ�ة والبيئيـ�ة واالقتصاديـ�ة للصحــة ،وللحـ�د مــن
اإلجحـ�اف الصحـ�ي ،وخصوصـ�اً م��ن خـلال متك�ين النسـ�اء والفتيــات ،واملساــهمة يف التنمي��ة املس��تدامة ،مبــا يف ذل��ك إدمـ�اج
الصحـ�ة يف جميـ�ع السياسـ�ات ،وعلـ�ى ض�رـورة ُ َ
تدـ ّـد أولويــات االس��تثمارات يف مجــال الصحـ�ة بشــكل مناســب ،وتعــزز تعبئـ�ة
املوــارد احمللي��ة والدولي��ة املوجه��ة إل��ى الصح��ة واس��تخدامها الفعــال ،وفقـ�اً مل��ا ق��د حتقق��ه االس��تثمارات يف الصح��ة م��ن آثــار
واســعة النطــاق ومتعدــدة القطاعــات علـ�ى اإلقتص�اـدات واملجتمعــات احملليــة .كمــا دعــت املنظمــة الدوليــة األعضــاء الــى دعــم
البح��ث والتطوي��ر يف مج��ال اللقاح��ات واألدوي��ة اخلاص��ة باألمـ�راض الســارية وغي��ر الســارية الت��ي تؤث��ر يف البلـ�دان النامي��ة يف
املقـ�ام األول ،واتاح��ة سـ�بل احلصـ�ول عل��ى األدوي��ة واللقاحـ�ات األساســية بتكلف��ة ميســورة وفقـ�اً إلعـلان الدوح��ة بشـ�أن اتفـ�اق
“تريب��س» ،ال��ذي يعطــي مرونــة إضافيــة للــدول األعضــاء ،للحصــول علــى تراخيــص إجباريــة ،كونــه يُ َعـ ّد اســتثناء مــن إجــراءات
وقيــود احلمايــة الواجبــة لبــراءات االختــراع مــن شــركات ومختبــرات تصنيــع األدويــة ،تســمح بتصديــر العقاقيــر العالجيــة إلــى
الــدول ،الت��ي ال متلـ�ك ق��درات تصنيعي��ة ،ملواجه��ة انتشاــر أوبئــة أو تفش��ي أمـ�راض خطــرة .كمــا يهــدف اإلعــان إلــى توفيــر األدويــة
للمرضــى بأســعار معقولــة ،بشــكل يتناســب مــع مســتويات الدخــل ،وخاصــة أدويــة األوبئــة الفتاكــة ،مثــل :اإليــدز ،والســل ،واملالريــا،
والتهــاب الكبــدي الوبائــي.
كماــ حثتــ منظمــة الصح�ةـ العاملي�ةـ ال��دول األعض��اء ال�ىـ تعزيــز احلــوار ب�ين املجموعـ�ات الطبي��ة والبيطري��ة والبيئيـ�ة ،م��ع إيـلاء
اهتم��ام خ��اص لألم��راض الناش��ئة واملعدي��ة ،إل��ى جان��ب ظه��ور مســببات األمـ�راض املقاوم��ة ملضــادات امليكروب��ات بطريق��ة تسـ�اعد
يف تعزي��ز وحتس�ين الترص��د والبحـ�ث ،واتخـ�اذ التدابي��ر الوقائي��ة والتدري��ب لضمـ�ان توفي��ر أو بنـ�اء القدــرات الالزم�ةـ ملواجه��ة هـ�ذه
التحديــات الصحيـ�ة العامليـ�ة وإدارتهــا.
محليـاً والتزامـاً بقــرارات األمم املتحــدة حــول حتقيــق أهــداف خطــة التنميــة املســتدامة؛ قامــت احلكومــة الفلســطينية يف شــهر
كانــون األول عــام  2016بإطــاق أجنــدة السياســات الوطنيــة  2022 – 2017لتش��كل برنام��ج عم��ل وطن��ي م��ن أج��ل اإلنســان،
وحتقي��ق احلري��ة واإلزدهــار ،وتأم�ين اخلدمـ�ات األساسـ�ية ذات اجلــودة لكاف��ة أبنـ�اء الش��عب دون متيي��ز وأينم��ا تواجدــوا ،وضمـ�ان
تعزي��ز مقومـ�ات صمودهـ�م ،ال ســيما يف املناط��ق املس��ماة (ج ) والقـ�دس الشرــقية عاصم��ة دول��ة فلسـ�طني املستــقلة وقطـ�اع
غــزة .اس�تـندت األجنــدة يف إعدادهـ�ا إلـ�ى عمليـ�ة تش��اورية عريضـ�ة مـ�ع الش�رـكاء واملعنـين كافــة ،احمللـين والدولي�ين ،مـ�ن داخـ�ل
فلسـ�طني وخارجهــا وفــق مــا جــاء يف تقــدمي األجنــدة .وجــاء ترتيــب الصحــة يف أولويــات األجنــدة تاســعاً ،26حيــث تفيــد األولويــة
املذكــورة أن سياســة احلكوميــة تركــز علــى ضــرورة توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة للجميــع .كمــا جــاء يف األجنــدة
مش�رـوعا مش��تر ًكا ،يجم��ع م��ا بــن احلكوم��ة واملنظمـ�ات غي��ر احلكومي��ة والقطـ�اع اخلـ�اص
أيض��اً أن الرعايــة الصحي��ة تشـ�كل
ً
ووكال��ة غ��وث وتش��غيل الالجئ�ين (األون��روا( ،وينبغ��ي زي��ادة نط��اق التركي��ز ،يف س��ياق التطل��ع نح��و املس��تقبل ،عل��ى نوعي��ة وإدارة
 25قرار ج ص ع  -11 69بعنوان تعزيز الوظائف األساسية للصحة العمومية دعما ً لبلوغ التغطية الصحية الشاملة
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خدمــات الرعايـ�ة الصحيـ�ة وتأمـين احلصــول عليهــا ،وحتديثهـ�ا والقدــرة علـ�ى حتمـ�ل تكاليفهـ�ا .ويك��ون ذل��ك إلـ�ى جانـ�ب مراجعـ�ة
نظــام التأمـين الصحـ�ي العاــم ،والنهــوض بخدمــات الرعايـ�ة الصحيةــ الوقائيــة ،وإدارة األمرــاض املزمنـ�ة وصحـ�ة األســرة والصحـ�ة
العقليـ�ة.
فيما أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً ،يفيد بتشكيل فريق وطني برئاسة مكتب رئيس الوزراء ،لبلورة األولويات الوطنية
للتنمية املستدامة ،والعمل على إدماج أهدافها يف اخلطط الوطنية ،باإلضافة إلى توفير اآلليات لتحقيقها.
بتاريــخ  21تشــرين ثانــي  ،2016أطلــق اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فعاليــات الفريــق الوطنــي لقيــادة وتنســيق اجلهــود
الوطنيــة لتنفيــذ خطــة األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة  ،2030وذلــك يف إطــار مهــام الفريــق الوطنــي لنظــام املراقبــة اإلحصائــي
بإدمــاج مؤشــرات التنميــة املســتدامة ،عبــر توفيــر البيانــات بالشــراكة مــع املؤسســات الوطنيــة ،وبالتعــاون مــع برنامــج األمم
املتحــدة اإلمنائــي ،حيــث أكــدت رئيســة اجلهــاز إنــه بــدء رســميا تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة  2030منــذ األول مــن كانــون
الثانــي مــن العــام احلالــي  ،2016والتــي مت اعتمادهــا مــن قبــل قــادة العالــم خــال القمــة التــي عقــدت يف اجلمعيــة العموميــة
لــأمم املتحــدة أيلــول .2015

التأمين الصحي
يعتبــر توفيــر التأمــن الصحــي للمواطنــن يف أي بلــد مــن أهــم مكونــات نظــم احلمايــة اإلجتماعيــة ،وتقــوم فلســفته يف توفيــر
التمويــل الــازم لدفــع كلفــة اخلدمــات الصحيــة وفــق مبــدأ جتميــع املخاطــر ،وتعنــي جمــع مخاطــر اإلصابــة باملــرض التــي تصيــب
املجتمــع أو مجموعــة معينــة ،وتقاســمها بــن األفــراد بشــكل متســاو ،وذلــك عبــر جمــع األمــوال الالزمــة لعــاج هــذه املخاطــرة
املجمعــة بشــكل متســاو ،ثــم توزيعهــا علــى األفــراد حســب حاجتهــم للعــاج ممــا يــؤدي إلــى تخفيــــف األعبــاء والتكاليــف املترتبــة
عنــد معالــــجة احلــاالت املرضيــة التــي يتعــرض لهــا املؤمـــــن عليهــم ويضمــن وصــول الرعايــة الصحيــة جلميــع محتاجيهــا مقابــل
مبلـ�غ يسـ�ير مـ�ن املـ�ال وثابـ�ت يدفعـ�ه جميـ�ع األفـ�راد املشـ�تركني بالتأمـين.

أهداف التأمين الصحي
يهــدف التأمــن الصحــي بشــكل عــام الــى حتقيــق عــدد اهــداف أهمهــا :توفيــر الرعايــة الصحيــة لألفــراد واملجموعــات وتأمــن
تكاليــف الرعايــة الصحيــة لألفــراد واملجموعــات وتوزيــع تكاليــف الرعايــة الصحيــة علــى األفــراد ،بحيــث يدفــع اجلميــع حصــة
متســاوية ،وبذلــك فــإن األشــخاص األصحــاء الذيــن ال يعانــون مــن املــرض يغطــون تكاليــف عــاج األشــخاص املرضــى ،وحمايــة
الفــرد مــن نقــص الرعايــة الصحيــة التــي تنتــج عــن فقــر الشــخص أو عــدم قدرتــه علــى دفــع تكاليــف العــاج ،ممــا يــؤدي إلــى
عــدم حصولــه علــى الرعايــة الصحيــة ،وتدهــور صحتــه وإدارة مــوارد التأمــن الصحيــة املاليــة بشــكل يضمــن اســتمراره لألجيــال
القادمــة ،وقــد يشــمل ذلــك اســتثمارها يف مشــاريع تعــزز خطــط التنميــة الوطنيــة أو النظــام الصحــي .كمــا يهــدف التأمــن
الصحــي إلــى حتســن مســتوى اخلدمــات الطبيــة املقدمــة مــن خــال توفيــر مصــادر ماليــة ثابتــة ومســتمرة ،واحلــث علــى مزيــد
مـ�ن التنويـ�ع واملنافسـ�ة يف تقـ�دمي اخلدمـ�ات الطبيـ�ة.
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نحو نظام تأمني صحي شامل

عناصر التأمين الصحي
يتألف التأمني الصحي من اأبعة عناصر أساسية ،وهي:
·العنصر األول ،جهة التأمني (مؤسسة أو مؤسسات أو صناديق أو شركات التأمني) ،وقد تكون هذه اجلهة حكومية أو
خاصة أو أهلية أو دولية ،كما هو الواقع مع وكالة غوث وتشغيل الالجئني (االونروا).
·العنصر الثاني ،املنتفع أو املنتفعني من التأمني الصحي ،وقد يكون فرد أو فرد وعائلته.
·العنصر الثالث ،عقد التأمني ،والذي يوضح طبيعة العالقة التأمينية التعاقدية بني جهة التأمني واملنتفع أو املنتفعني،
وكذلك الرسوم املقررة ونوع أو طبيعة التغطية ،واألمراض التي تغطيها أو تستثنيها من التغطية ونسبتها ،ومقدار
مساهمة املنتفع أو املنتفعني يف كلفة اخلدمات املقدمة (أجور كشف طبي ،أدوية ،عالج يف املستشفى الخ).
·العنصر الرابع اجلهة او اجلهات املقدمة للخدمات الطبية ،وقد تكون مؤسسات حكومية ألو أهلية او خاصة أو
دولية أو مختلطة ،أي أن التأمني قد يغطي العالج داخل مؤسسات صحية حكومية فقط ،أو يكون وفق حاجة
واختيار املريض ،أو يكون محصوراً يف خدمات مقدمة من جهة التأمني ،كخدمات وكالة غوث وتشغيل الالجئني
(االونروا).

تمويل التأمين الصحي
كمــا ذكرنــا ســابقاً ،فالتأمــن الصحــي ليــس ســوى وســيلة لتغطيــة تكاليــف الرعايــة الصحيــة .يقضــي ذلــك يف أن تتولــى
االأســر لإلفقــار ،أي بكلفــة معقولــة ال متنــع املرضــى
احلكومــات التــي ترغــب يف توفيــر خدمــات صحيــة ملواطنيهــا دون تعريــض
َ
مــن طلــب اخلدمــة الصحيــة ،أو حتــول بينــه وبــن الوصــول لهــا ،مــا يعنــي أن يتــم متويــل نظــام التأمــن الصحــي مــن خــال
املخصصــة للرعايــة الصحيــة عــن طريــق
أن يتــم جمــع األمــوال
الضرائــب أو مــن خــال نظــام جتميــع املخاطــر ،والــذي يعنــي ّ
ّ
الدفــع املســبق ،وإدارتهــا بطريقــة تضمــن حت ّمــل جميــع أفــراد تلــك املجموعــة أو املجموعــات مــن الســكان تكاليــف الرعايــة
الصحيــة يف ح��ال اإلصاب��ة بامل��رض ،ب��دالً مــن أن يتح ّمـ�ل كل ف�رـد تل��ك التكالي�فـ عل��ى ح��دة .ويف ذلــك النظامـــ يواصــل األشــخاص
األصحــاء -الذيــن ال يحتاجــون إ ّال إلــى رعايــة صحيــة محــدودة -متويــل األشــخاص املرضــى الذيــن يعتمــدون بشــكل أكبــر علــى
املـ�وارد الصحيـ�ة املتاحـ�ة.
اذن ،هناك نظامان مختلفان لتوفير التمويل الالزم ،لتغطية تكاليف الرعاية الصحية للمواطنني:
األول :يعتمــد علــى الضرائــب لتمويــل اخلدمــات الصحيــة املقدمــة ،وهنــا يحــق جلميــع املواطنــن الســتفادة مــن اخلدمــات
الصحيــة ،وتكــون التغطيــة الصحيــة شــاملة.
والثانــي :ويســمى التأمــن الصحــي االجتماعــي ،ويعتمــد علــى جتميــع مســاهمات الرعايــة الصحيــة مــن جميــع العاملــن ،ســواء
أكانــوا موظفــن حكوميــن أو يعملــون يف القطــاع اخلــاص ،وجتمــع األمــوال يف صنــدوق أو صناديــق ،وال ميكــن حتقيــق التغطيــة
الشــاملة عــن طريــق هــذا النظــام التمويلــي إ ّال إذا قــام كل مــن الســكان بدفــع مــا عليهــم مــن مســاهمات بشــكل إلزامــي ،وفــق
حتديــد حجــم مســاهمات ،ووفــق القــدرة الفرديــة علــى الدفــع ،ويف هــذا النظــام تقــوم احلكومــة بدفــع مســاهمات األشــخاص
غيـ�ر القادريـ�ن علـ�ى سـ�داد مسـ�اهماتهم.
يعتمــد النظــام األول علــى قيــام احلكومــة بتغطيــة تكاليــف اخلدمــات الصحيــة مــن خــال الضرائــب ،وتقــدم اخلدمــات مــن خــال
املرافــق الصحيــة احلكوميــة مــن عيــادات ومستشــفيات ،أو تقــوم احلكومــة بشــراء اخلدمــات التــي ال تتوفــر يف مرافقهــا مــن
مؤسســات القطــاع اخلــاص الصحيــة ،بينمــا يقــوم النظــام الثانــي علــى دفــع املواطنــن إلــى أحــد صناديــق التأمــن الصحــي ،والتــي
قـ�د تكـ�ون حكوميـ�ة أو مؤسسـ�ة خاصـ�ة ،ومنهـ�ا شـ�ركات التأمـين.
األهــم يف كال النظامــن أن تكــون التغطيــة الصحيــة شــاملة لكافــة املواطنــن بجــودة عاليــة ،وبعدالــة يف الوصــول إلــى اخلدمــات
الصحيــة ،ومســاواة يف القــدرة علــى احلصــول عليهــا.
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يف احلالــة الفلســطينية ،هنــاك وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن االونــروا التــي تغطــي الالجئــن الفلســطينيني املســجلني لديهــا
بحزمــة مــن اخلدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة ،وحتصــل هــذه الوكالــة علــى التمويــل الــازم خلدماتهــا مــن خــال منــح
ومســاعدات دوليــة.
جــاء يف قانــون املوازنــة العامــة 27لعــام  ،2018إن وزارة الصح��ة كإح��دى مؤسس��ات دول��ة فلس��طني ملتزم��ة مبب��دأ العم��ل املشـ�ترك
م��ع جمي��ع الش�رـكاء ،لتعزي��ز صح��ة املواط�نـ واملجتمـ�ع ،وتطوي��ر أداء القطـ�اع الصح��ي الفلس�طـيني ،وذل��ك م��ن خـلال ضمـ�ان
توفي��ر خدمـ�ات صحي��ة متكامل��ة ذات جــودة عالي��ة جلمي��ع املواطنـين ،وتعزي��ز الصح��ة العام��ة يف املجتم��ع ،وقيــادة وإدارة القطـ�اع
الصحـ�ي بشــكل كفـ�ؤ وفعاــل ،ووضـ�ع السياساــت والقوانـين واللوائـ�ح التـ�ي تنظـ�م عمـ�ل القطــاع الصحـ�ي ومراقبـ�ة تنفيذهــا.

واقع نظام التأمين الصحي الحالي
يعتبــر نظــام التأمــن الصحــي احلالــي املعمــول بــه منــذ قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية امتــداداً لنظــام التأمــن الصحــي الــذي
فرضــه االحتــال علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ عــام  ،1974وكانــت املشــاركة يف االســتفادة مــن هــذا النظــام ،اختياريــة،
ومحــدودة ،ولــم تــزد عــن ثلــث الســكان ،وكانــت عائداتــه تغطــي  41%مــن إنفــاق االحتــال علــى الصحــة يف األراضــي احملتلــة
(الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة) ،ويعــود ســبب العــزوف عــن املشــاركة يف هــذا النظــام تكاليفــه املرتفعــة.
وجــاء نظــام التأمــن الصحــي رقــم  113لعــام  ،2004ونظــام التأمــن الصحــي رقــم  11لعــام  ،2006كخطــوات إصالحيــة مــن أجــل
حتديــد ســلة اخلدمــات الصحيــة املقدمــة ،وقائمــة األدويــة األساســية املعتمــدة ومــن أجــل توضيــح العديــد مــن األمــور املتعلقــة
بكيفيــة االشــتراك يف التأمــن الصحــي ،واالســتفادة مــن خدماتــه ســواء املتاحــة لــدى املرافــق الصحيــة احلكوميــة ،أو مــن خــال
شــراء اخلدمــة مــن القطــاع غيــر احلكومــي لصالــح املنتفعــن مــن التأمــن الصحــي احلكومــي.
وتشــير املعطيــات واملؤشــرات املعلنــة حــول الواقــع الصحــي للمواطنــن الفلســطينني ،أنــه مــا زال يواجــه حتديــات عديــدة لتحقيــق
األهــداف الصحيــة املعلنــة ،األمــر الــذي يتطلــب مزيــداً مــن اجلهــد نحــو حتقيــق هــذه األهــداف .مــا زال التأمــن الصحــي نظامــا
غيــر شــامل للجميــع ،حيــث أشــار تقريــر وزارة الصحــة يف عــام  2016الــى العائــات املشــمولة بالتأمــن الصحــي ،والتــي بلغــت
218 .658عائلــة فقــط مــن أصــل 814.056أســرة ،أي بنســبة  26%فقــط مــن إجمالــي عــدد العائــات ،إضافــة الــى 49.3%مــن
العائــات املؤمنــة ضمــن التأمــن املجانــي ،و 50.7%ضمــن التأمــن الرســمي ،وبلغــت إيــرادات التأمــن النقديــة  9.3مليــون
شــيكل ،وبلغــت حجــم اعفــاءات وزارة الصحــة للتأمــن الصحــي  98مليــون شــيكل.
أمــا مــن حيــث التكاليــف واألعبــاء املاليــة ،فقــد بلغــت حجــم اإليــرادات العامــة لــوزارة الصحــة يف عــام 31.040.001 2016
شــيكل ،يف حــن بلغــت النفقــات التشــغيلية  635,672,165شــيكل بعجــز مقــداره  605مليــون شــيكل تقريبــا ،يضــاف اليهــا النفقــات
الرأســمالية والتــي بلغــت  2,833,697شــيكل ،مــا يضاعــف العجــز ويراكــم الديــون علــى وزارة الصحــة .يؤشــر هــذا الواقــع الــى
حتديــات جمــة أهمهــا حتمــل موازنــة وزارة الصحــة لنفقــات تشــغيلية عاليــة ،ممــا يحــد مــن موازنتهــا التطويريــة ،وبالتالــي يؤثــر
علــى تطويــر أدائهــا وعلــى اإلرتقــاء بجــودة اخلدمــات ،وصــوالً إلــى االكتفــاء الذاتــي ،والتقليــل مــن التحويــات الطبيــة خــارج قطــاع
صحــة احلكومــي ،والتــي تســتنزف مــن موازنــة وزارة الصحــة بشــكل أكبــر.
اســتمرار وزارة الصحــة الفلســطينية يف العمــل بنظــام التأمــن الصحــي احلالــي ينهــك موازنتهــا بســبب عــدم تغطيــة رســوم
االشــتراكات يف التأمــن للنفقــات املترتبــة عليــه؛ حيــث بلغــت نســبة مســاهمة مــا يدفــع لصنــدوق التأمــن الصحــي  29.8%مــن
حجــم اإليــرادات ،وذلــك حســب تقريــر وزارة الصحــة لعــام .2016
ومــن التحديــات التــي تواجــه نظــام التأمــن الصحــي املعمــول بــه حالي ـاً ،والتــي يؤثــر علــى جــودة اخلدمــات املقدمــة وســهولة
الوصــول لهــا وعدالــة االســتفادة منهــا مــا يلــي:
)1

1إن عائــدات التأمــن الصحــي لــم تغـ ِ
ـط يف أفضــل الظــروف أكثــر مــن  10%مــن كلفــة اخلدمــات املقدمــة ،وذلــك بســبب
عــدم إلزاميــة التأمــن ،وبالتالــي عــدم اتســاع قاعــدة اإلشــتراك الطوعــي يف النظــام.

)2

2وجــود فئــات عديــدة معفــاة بقــرارات وقوانــن مــن رســوم التأمــن الصحــي دون توضيــح آليــة تعويــض النظــام الصحــي،
أو صنــدوق التأمــن الصحــي عــن هــذه احلــاالت.
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نحو نظام تأمني صحي شامل
)3

3إن وزارة الصحــة هــي نفســها التــي تديــر التأمــن الصحــي ،وبنفــس الوقــت هــي نفســها التــي تقــدم اخلدمــات الصحيــة
األساســية للمؤمنــن ،وبالتالــي فــإن أي عجــز يف ميزانيــات وزارة الصحــة أو خلــل يف سياســاتها ،فهــو ينعكــس ســلباً علــى
جــودة اخلدمــات املقدمــة والوصــول لهــا.

)4

4إن شــراء اخلدمــات (التحويــات) مــن القطــاع غيــر احلكومــي أو مــن خــارج البــاد ألمــر مكلــف ،ولــم تكــن العمليــة
املذكــورة مقيــدة بــأي ضوابــط واضحــة ،وكانــت يف كثيــر مــن األحيــان مرتبطــة بضغــوط سياســية أو مجتمعيــة.

)5

5إن اإلنقســام املســتمر منــذ أكثــر مــن أحــد عشــر عامـاً ،وقــرار إعفــاء مواطنــي غــزة مــن الرســوم قــد أثــر علــى قــدرات
النظــام علــى ضبــط اإلنفــاق ،وبنفــس الوقــت حرمــه مــن عائــدات مهمــة.

ما هو النموذج الذي يناسب فلسطين؟
تختلــف املنهجيــات املتّبعــة إزاء توفيــر احلمايــة الصحيــة اإلجتماعيــة ،وبالتالــي التغطيــة الصحيــة الشــاملة باختــاف البلــدان،
أن القاســم املشــترك بــن جميــع البلــدان يف هــذا املجــال وكمــا ذكرنــا ســابقاً هــو نظــام يُدعــى نظــام جتميــع املخاطــر ،حيــث
غيــر ّ
مي ّكــن ذلــك النظــام مجموعــة واســعة مــن األشــخاص مــن تقاســم مخاطــر اإلصابــة باملــرض واللجــوء إلــى رعايــة مكلفــة .ويعنــي
املخصصــة للرعايــة الصحيــة عــن طريــق الدفــع املســبق ،وإدارتهــا بطريقــة تضمــن حت ّمــل جميــع
ذلــك ،أ ّنــه يتــم جمــع األمــوال
ّ
أفــراد تلــك اجلماعــة تكاليــف الرعايــة الصحيــة يف حــال اإلصابــة باملــرض ،بــدالً مــن أن يتح ّمــل كل فــرد تلــك التكاليــف علــى
حـ�دة.
كثيــر مــن الــدول لديهــا منــاذج ناجحــة يف مجــال التأمــن الصحــي ،ميكــن علــى ســبيل املثــال االســتفادة مــن منــاذج فرنســا ،أو
بريطانيــا أو كنــدا أو الســويد وغيرهــا ،ولكــن ال يوجــد منــوذج لدولــة مــا يناســب دولــة أخــرى ،إذ ال بــد مــن إعــداد برنامــج خــاص
يناســب كل دولــة ،وذلــك بحســب تعــداد الســكان ،وبحســب النظــام الصحــي املعمــول بــه يف الدولــة ،مــع مراعــاة اجلانــب السياســي
واالقتصـ�ادي واالجتماعـ�ي فيهـ�ا.

مثال على نظام تأمين صحي ناجح
يف العــام  ،2010أصــدرت منظمــة الصحــة العامليــة تقريــراً يحمــل عنــوان (متويــل النظــم الصحيــة :الطريــق إلــى التغطيــة
الشــاملة) ،أكــدت فيــه علــى أهميــة الصحــة اجليــدة لرفــاه اإلنســان ،وللتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة املســتدامة ،داعيــة الــدول
االعضــاء يف منظمــة الصحــة العامليــة العمــل علــى حتقيــق الهــدف املتمثــل يف تطويــر نظــم متويلهــا الصحــي ،لضمــان متكــن جميــع
النــاس مــن اســتخدام اخلدمــات الصحيــة ،مــع حمايتهــم مــن اإلفقــار بســبب دفــع كلفــة اخلدمــات الصحيــة.
ورتبــت منظمــة الصحــة العامليــة الــدول وفــق جــودة اخلدمــات الصحيــة املقدمــة ملواطنيهــا ،وســهولة الوصــول الــى هــذه اخلدمــات
بأقــل كلفة،حيــث جــاءت فرنســا يف مقدمــة هــذه الــدول ،تبعتهــا إيطاليــا ،ثــم ســان مارينــو ،ثــم هنــدوراس ،وجــاءت مالطــا يف
املرتبــة اخلامســة ،تبعتهــا ســنغافورة ،كمــا وحلّــت اســبانيا يف املركــز الســابع و ُعمــان يف املركــز الثامــن ،والنمســا تاســعاً واليابــان
يف املركــز العاشــر ،يف حــن حلــت بريطانيــا يف املركــز الثامــن عشــر ،وسويســرا يف املركــز العشــرين ،بينمــا حلــت الواليــات املتحــدة
االمريكيــة يف املرتبــة الســابعة والثالثــن.
إن اعتبار النظام الصحي الفرنسي األفضل يف العالم من قبل منظمة الصحة العاملية يعود لنظام التأمني الصحي املعمول
به هناك ،فنظام التأمني الصحي يف فرنسا يدار من احلكومة ،من خالل هيئة الضمان االجتماعي املرتبطة بوزارة الشؤون
االجتماعية والتكافل االجتماعي يف أمور التمويل ويرتبط بوزارة الصحة يف النواحي اإلدارية.
يعتمد نظام التأمني الصحي الفرنسي و اإللزامي على ثالثة مبادئ هي )1 :عمومية التغطية ،حيث يغطي النظام كافة
املخاطر والتعويضات )2 .إعطاء حرية االختيار للمريض )3 .التعاون بني القطاعني احلكومي واخلاص فيما يتعلق
باملستشفيات ومتويل اخلدمات الصحية.
ومن أهم مميزات النظام :حرية االختيار للمستفيد وبدون حدود يف الذهاب لألطباء بأنواعهم وأطيافهم وحتى اإلبر الصينية،
والطبيب النفسي والوالدة والعيون واألسنان ،بل الذهاب للقطاع اخلاص بدون حتويل .كما تستحوذ احلكومة على  64%من
أعداد ِ
أس ّرة املستشفيات فيها.
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ويف هــذا النظــام يدفــع املريــض الرســوم ،ويتــم تعويضــه مــن الضمــان االجتماعــي ،ومــن مبادئــه أيضـاً مشــاركة املريــض يف التكلفــة
بنســبة  ،11%وتقــدم بعــض الشــركات تأمــن تكميــل ،أي تغطــي هــذه الشــركات بقيــة التكلفــة يف حــدود  12%مــن التكلفــة،
ويســتفيد مــن هــذه اخلدمــات التكميليــة  87%مـ�ن الســكان .تتكفــل احلكومــة بكافــة نفقــات خدمــات الصحــة العامــة وخدمــات
الط�بـ الوقائـ�ي .أمــا الرعايــة يف العيــادات اخلاصــة التــي توفــر رعايــة متخصصــة فيتــم التعويــض عــن رســومها جزئيـاً ،كمــا يدفــع
الضمـ�ان قيمـ�ة األدويـ�ة.
ومي ّول التأمني الصحي الوطني اإللزامي من خالل مساهمة أرباب العمل ،واملساهمات االجتماعية العامة واالقتطاع القليل من
الرواتب ،ويغطي النظام الصحي حالياً جميع السكان ،وميثل القطاع احلكومي منها  78%من التمويل.
إن النمــوذج األمثــل مــن وجهــة نظرنــا لفلســطني وفــق مفهــوم نظــام جتميــع املخاطــر هــو النظــام الــذي يعتمــد علــى اقتطــاع نســبة
مــن دخــل العامــل (ســواء أكان موظفـاً حكوميـاً أو يعمــل يف مؤسســات أهليــة أو خاصــة) ،باإلضافــة الــى مســاهمة أربــاب العمــل
بنفــس النســبة ،شــريطة أن يكــون النظــام إلزامي ـاً للجميــع .اإللزاميــة أن يتمتــع كل مواطــن أو مقيــم يف البــاد بتغطيــة تأمــن
صحــي بغــض النظــر عــن مــكان عملــه أو دخلــه ،وأن يوضــع ســقف لنســبة االقتطــاع مــن الدخــل ،تعتمــد علــى دراســة إكتواريــة
لكلفــة التأمــن الصحــي الوطنــي الــذي يجــب أن يحقــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة.
يف نفــس الوقــت ،تتحمــل احلكومــة كلفــة تقــدمي اخلدمــات الــواردة يف ســلة خدمــات التأمــن الصحــي املعمــول بــه حاليـاً ،وهــي
خدمــات الصحــة العامــة والطــب الوقائــي وصحــة البيئــة ورعايــة األمومــة والطفولــة.
لقــد انطلقنــا مــن اقتــراح هــذا النمــوذج لعــدة أســباب :أولهــا ،إن هــذا النمــوذج متبــع جزئيـاً يف نظــام التأمــن الصحــي احلالــي،
والــذي هــو إلزامــي للموظــف احلكومــي ،واختيــاري لباقــي املواطنــن واملقيمــن يف البــاد ،إضافــة الــى ان إلزاميــة التأمــن
األســر،
ســتحقق العدالــة بــن كافــة املواطنــن جتــاه النظــام االجتماعــي الــذي يوفــر احلــق يف الصحــة بأقــل أعبــاء ماديــة علــى َ
وبــدون إرهــاق موازنــات الدولــة أو جعلهــا عالــة علــى املنــح واملســاعدات األجنبيــة يف مجــال تنميــة وتطويــر النظــام الصحــي وجــودة
اخلدمــات الصحيــة املقدمــة ،وحيــث إن اإللزاميــة ال تعنــي وفــق فهمنــا أن يكــون النظــام حكومي ـاً ،وامنــا يحمــل إمكانيــة تعــدد
الصناديــق أو اجلهــات املؤمنــة ،فــإن ذلــك سيســاعد شــركات التأمــن اخلاصــة علــى تطويــر آليــات عملهــا ،وتخفيــض أســعارها،
ورمبــا االســتثمار يف تعزيــز البنــى التحتيــة للنظــام الصحــي ،كمــا سيســاعد تعــدد الصناديــق الــى تعزيــز وتوضيــح دور وكالــة غــوث
وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني (االونــروا) كشــريك أساســي يف تغطيــة شــريحة عريضــة مــن املواطنــن بخدمــات صحيــة شــاملة
بالشــراكة مــع احلكومــة أو شــركات التأمــن اخلاصــة.
يتضمن نظام التأمني الصحي املقترح من عدة خطوات:
)1

1إصــدار تشــريع أو مرســوم بإلزاميــة التأمــن الصحــي ،ووضــع االآيــات الالزمــة إللــزام اجلميــع باحلصــول علــى تغطيــة
تأمينيــة مناســبة.

)2

2إنشــاء مؤسســة للتأمــن الصحــي الوطنــي تتكفــل بالتغطيــة التأمينيــة للعاملــن يف القطــاع احلكومــي ،وتشــتري لهــم
اخلدمــات الصحيــة املطلوبــة مــن املراكــز الصحيــة واملستشــفيات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة ،ويكــون الدخــول يف هــذا
النظــام مفتوح ـاً للجميــع وفــق معاييــر تضمــن اســتمرارية االشــتراك.

)3

3تشــجيع شــركات التأمــن اخلاصــة علــى إنشــاء شــراكات أو تطويــر آلياتهــا لالســتثمار أكثــر يف قطــاع التأمــن الصحــي،
وتقــدمي خدماتهــا لغيــر الراغبــن يف شــراء خدمــات مــن مؤسســة التأمــن الوطنيــة.

)4

4اإلتفــاق مــع وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن (االونــروا) يف حتديــد ســلة اخلدمــات التــي تســتطيع تقدميهــا لالجئــن
املنتفعــن مــن خدماتهــا ،وإتاحــة الفرصــة للمؤمنــن لديهــا مــن شــراء خدمــات تكميليــة مــن شــركات تأمــن خاصــة ،أو
مــن مؤسســة التأمــن الوطنيــة.

إن قــدرة الدولــة علــى توفيــر التغطيــة الصحيــة الشــاملة -والتــي التزمــت بهــا فلســطني كعضــو يف منظمــة الصحــة العامليــة ،ومــن
خــال التزامهــا بتنفيــذ خطــة األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة  -2030يفــرض علــى احلكومــة بــأن حتــث اخلطــى مــن أجــل
توفيــر التمويــل الــازم لضمــان التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،والتــي لــن تتحقــق دون أن يكــون كافــة املواطنــن ملتزمــن باملشــاركة
يف نظــام تأمــن صحــي قائــم علــى مبــدأ جتميــع وتقاســم املخاطــر مــن أجــل توفيــر خدمــات صحيــة عاليــة اجلــودة للجميــع بعدالــة
ومســاواة.
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نحو نظام تأمني صحي شامل

التوصيات
ال شــك أن هنــاك خطــط طموحــة لتطويــر جــودة وكفــاءة اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للمواطنــن يف فلســطني ،وضمــان العدالــة
األســر عنــد ســعيها لطلــب اخلدمــات
واملســاواة يف توزيعهــا ،والســعي مــن خــال تنفيــذ هــذه اخلطــط إلــى ضمــان عــدم إفقــار َ
الصحيــة .وتأتــي هــذه املشــاريع واخلطــط واألجنــدات الوطنيــة جتاوب ـاً مــع القــرارات األمميــة التــي تصــدر عــن هيئــة األمم
اأو منظمــة الصحــة العامليــة ،وليــس مــن خــال وجــود رؤيــة وطنيــة واضحــة املعالــم تعتمــد علــى التقييــم الذاتــي لالحتياجــات
واإلمكانــات ،والقــدرة علــى توفيــر اخلدمــات وضمــان جودتهــا واســتدامتها ،دون االعتمــاد علــى التمويــل اخلارجــي الــذي كمــا
نتابــع هــو متويــل موســمي ومرتبــط بأجنــدات ومواقــف سياســية.
جنــد ممــا ســبق ،أن اآلليــات املعتمــدة وامليزانيــات املرصــودة ،والبنــى التحتيــة املتاحــة ال تســاعد علــى تنفيــذ أي مــن اخلطــط أو
األجنــدات أو السياســات املوضوعــة ،مــا يقتضــي ضــرورة عقــد نــدوات أو مؤمتــرات أو لقــاءات يشــارك فيهــا إضافــة للحكومــة،
كافــة الشــركاء مــن مقدمــي اخلدمــات الصحيــة ،ومــن متلقــي هــذه اخلدمــات ،إضافــة الــى مؤسســات األبحــاث والدراســات،
بهــدف تــدارس نقــاط الضعــف يف نظامنــا الصحــي ،ومناحــي القصــور يف نظــام التمويــل املتبــع ،والترويــج آلليــات مجربــة عامليـاً،
جنحــت يف دعــم الــدول الفقيــرة أو محــدودة اإلمكانــات يف توفيــر خدمــات صحيــة جيــدة ملواطنيهــا وبكلــف معقولــة ،وبحيــث ال
األســر إلــى اإلفقــار أو العــزوف عــن طلــب اخلدمــة الصحيــة بســبب كلفتهــا.
تدفــع َ
هنــاك عــدد مــن املبــادئ األساســية للعمــل وفقهــا ،والتــي ال بــد مــن توافرهــا عنــد التخطيــط للقيــام بــأي نشــاط مســتقبلي ،مــن
أهمهــا:
·التأكيــد علــى مبــدأ التغطيــة الصحيــة الشــاملة وفــق مفهــوم جتميــع املخاطــر ،الــذي يقتضــي ضــرورة وجــود قانــون
للتأمــن الصحــي يراعــي إلزاميــة االشــتراك بأحــد صناديــق أو أنظمــة التأمــن الصحــي املتاحــة يف البــاد ،وال يشــترط
أن يكــون صندوق ـاً حكوميــا ً».
·إجــراء دراســات ماليــة إكتواريــة حــول كلفــة اخلدمــات الصحيــة املطلوبــة ،واعتمــاد رســوم تأمــن حكومــي أو غيــر حكومــي
تتناســب مــع هــذه الكلفــة ومــع قــدرة املواطنــن علــى الدفــع.
·إجــراء دراســة لتوزيــع مراكــز اخلدمــات الصحيــة ،ســواء للرعايــة الصحيــة األوليــة ،والصحــة العامــة أو الرعايــة الصحيــة
الثانويــة والثالثيــة (املستشــفيات العامــة واملتخصصــة) ،وقــدرة املواطنــن علــى الوصــول اآلمــن والســلس لهــذه املراكــز،
وكذلــك تقييــم قــدرة وكفــاءة هــذه املراكــز علــى تقــدمي خدمــات عاليــة اجلــودة.
·إجــراء دراســات أكثــر شــمولية للقــوى البشــرية العاملــة يف القطــاع الصحــي احلكومــي وغيــر احلكومــي ،وتوزيــع هــذه
الكــوادر جغرافي ـاً ،ووفــق احتياجــات كل منطقــة وجتمــع ســكاني.
·يتوجب على أي نظام للتغطية الصحية الشاملة أن يتصف بالشمولية واجلودة واالستدامة.
·إعــادة النظــر يف دوام العيــادات احلكوميــة ومراكزهــا الصحيــة لفتــرة واحــدة ،ودعــم دوام الفترتــن ،ونعنــي بذلــك املراكــز
التــي تقــدم خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة.
·حتســن ظــروف العمــل يف مراكــز وأقســام الطــوارئ يف املستشــفيات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة مــن حيــث التجهيــز
والكــوادر البشــرية العاملــة.
·دعم برامج التعليم الطبي املستمر ووضع ضوابط ومعايير إلعادة الترخيص.
·اعتمــاد لوائــح أســعار للخدمــات واإلجــراءات الطبيــة للعيــادات واملستشــفيات غيــر احلكوميــة ،بشــكل يراعــي مســتوى
اخلدمــات املقدمــة ،وميكــن أن يكــون هنــاك حــد أدنــى ،وحــد أقصــى لألســعار واألجــور الطبيــة ،بحيــث يتــم التفاهــم
عليهــا مبشــاركة وزارة الصحــة ونقابــة األطبــاء ،واحتــاد املستشــفيات اخلاصــة واألهليــة وممثلــن عــن شــركات التأمــن.
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 9أجندة السياسات الوطنية  /2022_2017كانون أول 2016

1010تقريــر رصــد التقــدم نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة علــى املســتويني القطــري والعاملــي /صــادر عــن منظمــة الصحــة
العامليــة والبنــك الدولــي /أيــار .2014
1111قانون املوازنة العامة لعام .2018
www.who.int1212
www.un.org1313
www.moh.ps1414
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نحو نظام تأمني صحي شامل

االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان)  -املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية
الدوليــة منــذ العــام  -2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال
ـال مــن
الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان ،ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
الفســاد» .يســعى االئتــاف حاليـاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد ،واإلســهام
يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ،ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة ،بالتركيــز
علــى املشــاركة املجتمعيــة ،وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة،
وخلــق بيئــة محصنــة ،ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
رام اهلل  :عمارة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب  :رام اهلل  339القدس 69647
هاتف02-2974949 -2989506 :
فاكس02-2974948 :
غزة  :شارع حبوش ،متفرع من شارع الشهداء  -عمارة درمي  /الطابق األرضي
تلفاكس28847668008- - 08-2884767 :
بريد الكترونيinfo@aman-palestine.org :
املوقع االلكترونيwww.aman-palestine :
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