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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 

يف حالة االقتباس يرجى اإلشارة إىل املطبوعة كالتايل: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 
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جرس الفجوات: العالقة بني الفساد وحقوق اإلنسان يف الواقع الفلسطيني«
)حالة الحق يف الصحة منوذجا(. رام الله- فلسطني. 

إن االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة “أمان” قد بذل جهوداً يف التحقق من املعلومات الواردة 

يف الدراسة، وال يتحمل أية مسؤولية ترتتب عىل استخدام املعلومات ألغراض خارج سياق أهداف 

الدراسة بعد نرشها

يتقدم ائتالف أمان بالشكر الجزيل

للدكتورة هديل قزاز إلعدادها هذه الدراسة 

وللدكتور عزمي الشعيبي عىل اإلرشاف العام عىل الدراسة 

تصميم وطباعة: شركة أخناتون آرتس للدعاية واإلعالن / رام هللا
02 2970350
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مقدمة
انتهاكات  من  الكثري  هناك  الفلسطيني  الواقع  ويف  للتجزئة،  قابلة  وغري  مرتابطة  اإلنسان  حقوق 

حقوق اإلنسان منها ما يقوم به االحتالل اإلرسائييل ومنها ما ينتج عن مامرسات أجهزة السلطة 

الفلسطينية أو أطراف أخرى. تزايد يف اآلونة األخرية الوعي بالعالقة بني حقوق اإلنسان والفساد، 

الفردية  املختلفة  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  تتسبب  التي  العوامل  أحد  هو  الفساد  أن  حيث 

والجامعية، وألنه يستهدف املوارد واإلمكانيات املتاحة إلنفاذ حقوق اإلنسان األساسية مثل الحق 

يف التنمية والحق يف بيئة سليمة.1 ويف بلد كفلسطني تعتمد اعتامداً كبرياً عىل املساعدات الخارجية 

استدامتها،  وعدم  لندرتها  خاصة  أهمية  املوارد  تكتسب  املحلية،  موارده  عىل  ارسائيل  وتسيطر 

وارتباطها مبصالح ورشوط سياسية. 

تستخدم مؤسسات حقوق اإلنسان منوذج )حامية واحرتام والوفاء بااللتزام حول حقوق اإلنسان( 
ومحاربة  النزاهة  تعزيز  مؤسسات  تستخدم  بينام  واملحاسبة.  واملساءلة  للرقابة  أساسية  كأداة 
الفساد منوذج نظام النزاهة الوطني والذي يعزز الوقاية من الفساد وفعالية كشفه ومنع مرتكبيه 
من االفالت من العقاب. وميكن لغرض البحث استخدام أي من املدخلني لفحص العالقة بني حقوق 

اإلنسان والفساد. 

لغرض هذه الدراسة تم استخدام املدخل الحقوقي، أي استخدام مؤرشات حقوق اإلنسان لفحص 
أسباب الفساد يف التأثري عىل الحق وأشكال الفساد التي تظهر يف مجال إنفاذ الحق ودور األطراف 
لتقييم فرص  الصحة  الحق يف  استخدام مؤرشات  تم  القطاع يف مكافحته، حيث  العاملة يف هذا 
الفساد وأشكاله ونتائجه يف قطاع الصحة مع الرتكيز عىل وزارة الصحة كمزود رئييس للخدمات 
الصحية وتحديداً للفئات الفقرية واملهمشة، علامً بأن استخدام نظام النزاهة الوطني يتطلب املزيد 

من البحث والتفاصيل. 

عزمي الشعيبي، مبادئ اسرتشادية يف الدمج بني الدفاع عن حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد، 2017 – االئتالف من اجل النزاهة . 1

واملساءلة »أمان« 
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أهداف الدراسة
• التعريف بعالقة الفساد وتأثريه عىل التمتع بحقوق اإلنسان بشكل عام ويف الحق يف الصحة 	

بشكل خاص.

• ومبادئ 	 النزاهة  قيم  احرتام  خالل  من  الصحي  القطاع  وسالمة  مناعة  مدى  وتقييم  فحص 
الشفافية ونظم املساءلة وجهود مكافحة الفساد يف هذا القطاع بشكل عام ويف مجال ادارة 

ملف األدوية واألغذية وتحديد التحديات التي تواجه هذا القطاع يف هذا املجال. 

• تقديم توصيات للجهات املعنية )الرسمية واألهلية( ذات العالقة بهدف تحسني قدرتها عىل 	
الصحة بشكل  الحق يف  اإلنسان بشكل عام وعىل  وتأثريه عىل حقوق  الفساد يف  الحد من 

خاص. 

تنظر هذه الدراسة تحديدا إىل شبهات أو فرص الفساد التي تؤدي إىل:

• انتهاك التزام السلطة يف مجال حقوق اإلنسان. 	

• لصالح 	 العامة  الخدمات  الحصول عىل  يف  التمييز  من خالل  اإلنسان  بحقوق  الرضر  الحاق 
القادرين عىل التأثري يف السلطة لجعلها تترصف عىل نحو يحقق مصلحتهم الشخصية، بوسائل 

مختلفة.

• استنزاف املوارد املخصصة للتنمية. 	

من  مجموعة  تقديم  عىل  الحكومة  بقدرة  الرضر  تلحق  العامة  للموارد  الفاسدة  اإلدارة 

إلعامل  الرضورية  الرعاية،  وخدمات  والتعليمية  الصحية  الخدمات  فيها  مبا  الخدمات، 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. كام أن تفيش الفساد يُحدث متييزاً يف الحصول 

نحو  لجعلها تترصف عىل  السلطات  التأثري يف  القادرين عىل  لصالح  العامة  الخدمات  عىل 

يحقق مصلحتهم الشخصية، بوسائل من بينها تقديم الرشاوى.

الجدلية،  العالقة  هذه  معالجة  لكيفية  كنموذج  الصحة  يف  الحق  استخدام  الدراسة  تحاول  كام 

التحقيق  منهج  الدراسة  تستخدم  مبارشة.  غري  أو  مبارشة،  بطريقة  السلبية  آثارها  وتخفيف 

االستقصايئ، وتساهم يف تحديد الفهم السائد حول املقاربة الحقوقية لقضايا الفساد، والتوعية مبا 

بعد مرحلة نصوص القوانني ومعايري النزاهة ومدونات السلوك لتطرق باب روح القوانني والنصوص 

والفهم املجتمعي لها.
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العالقة بني الفساد والتمتع حبقوق اإلنسان
تتحدد معايري حقوق اإلنسان ضمن سلسلة من اإلعالنات والعهود واملواثيق واالتفاقيات الدولية2 
تتعهد  االلتزام  بهذا  املعايري.  بهذه  القانونية  وتعهداتها  التزامها  وتعلن  الدول،  عليها  توافق  التي 
نفسها  بالدولة  املناطة  املهام  يشمل  األمر  وهذا  اإلنسان،  حقوق  وإنفاذ  وحامية  باحرتام  الدول 
لتزويد الخدمات التي تضمن الحقوق املحددة، باالضافة ملسؤوليتها حول املساءلة والرقابة عىل 
جميع األطراف األخرى املزودة للسلع والخدمات، والتي تتقاطع مع عمل الدولة يف إنفاذ حقوق 
النتهاك  تؤدي  تجاوزات  أي  عدم حدوث  األهيل، وضامن  والقطاع  الخاص  القطاع  مثل  اإلنسان 
حقوق اإلنسان. غني عن القول أن مناعة الدول ضد الفساد ووجود معايري املساءلة والشفافية 
املناسبة يؤدي إىل احرتام حقوق اإلنسان، وان كان ليس كل انتهاك لحقوق اإلنسان يدلل عىل حالة 
فساد، إال أن تراكم الحاالت أي تحولها إىل منط مامرس بشكل عام يف مؤسسات الدولة يدلل عىل 
والفساد، وتساهم يف غياب  القمع  متنفذة متارس  بروز طبقة  وبالتايل  السائدة،  الحوكمة  نوعية 
اللجنة  العام. يشري تقرير  املال  للمواطن، وهدر  الحاكمة، وغياب األمن واألمان  باملؤسسة  الثقة 
التمتع بحقوق  السلبية عىل  الفساد  آثار  املرحيل عن  اإلنسان  التابعة ملجلس حقوق  االستشارية 

اإلنسان ألهمية دور الدولة/ الحكومة يف حامية واحرتام والوفاء بااللتزام حول حقوق اإلنسان.

»أن الدولة هي املسؤولة عن أي انتهاك لحقوق اإلنسان يرتتب عىل سلوك أشخاص يترصفون 

بصفتهم العامة. ناهيك عن أن الدولة ميكن أن تكون مسؤولة أيضاً عن انتهاكات حقوق 

من  الحامية  تجاه  الدولة  وواجب  الخاص.  القطاع  يف  الفساد  فيها  يتسبب  التي  اإلنسان 

انتهاكات حقوق اإلنسان يلزمها بحامية الناس وعليه فإن ذلك يقتيض منها منع الغري من 

لُبعد حقوق اإلنسان هذا، يجب عىل الدول أن تعمل عىل  انتهاك حقوق اإلنسان. وطبقاً 

الوفاء بالتزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان )ال أن متتنع عن انتهاك حقوق اإلنسان فحسب(«3.

العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل للحقوق االجتامعية والثقافية  يشكل االعالن   .2

مظلة لهذه الحقوق جميعا، كام أن معاهدات واتفاقيات أخرى تحدد مسؤوليات الدول تجاه فئات مجتمعية أو حقوق محددة 

مثل اتفاقية حقوق الطفل، أو اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة وغريها.

تقرير اللجنة االستشارية التابعة ملجلس حقوق اإلنسان املرحيل عن مسألة آثار الفساد السلبية عىل التمتع بحقوق اإلنسان، 2014  3

القسم األول
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ومؤسسات  ومؤرشات  أدوات  ولها  طويل،  تاريخ  وذات  قوية  حركة  اإلنسان  حقوق  حركة  إن 
تتابع االنتهاكات وتتصدى لها، ولكنها أيضاً تعاين من »اختطاف« الخطاب، وغياب الثقة يف قدرة 
التي  تلك  وتحديدا  اإلنسان  حقوق  إنفاذ  عىل  والدولية  االقليمية  واملؤسسات  الدولة  مؤسسات 
تتطلب برامج طويلة األمد وخططا تنموية وتتداخل فيها أطراف مختلفة، األمر الذي ينطبق عىل 
التنمية. يف  مجمل الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية، والحقوق الجامعية مثل الحق يف 
نفس الوقت تزداد أهمية حركات محاربة الفساد وتتبنى أدوات جديدة تربط الفساد بالخدمات 
األساسية لإلنسان ومحاربة الفقر. ومن هنا تأيت أهمية التقاطع بني حركة حقوق اإلنسان وحركة 
تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وأهمية تبادل الخربات يف األدوات التي تعمل بها كل مجموعة 
عىل حدة، حيث أن الهدف العام مشرتك وهو ضامن حياة كرمية خالية من الفقر والعنف والتمييز 

لإلنسان.

يساهم الفساد يف دفع املواطنني عىل استخدام وسائل غري قانونية للحصول عىل الحقوق، فصعوبة 
أو تعقيدات الوصول إىل الحق يف الصحة أو التعليم أو غريها من حقوق اإلنسان األساسية وعدم 
توفرها بسهولة لعامة الناس يجرب املواطنني/ات عىل البحث عن بدائل غري مرشوعة، األمر الذي 
قد يدفع البعض الستخدام الرشوة والواسطة وغريها من الوسائل. كام يخلق الفساد فرصا لتبادل 
الوصول  امكانيات  ويوفر  اإلنسان،  بحقوق  االلتزام  يضعف  مام  املراكز  أصحاب  بني  املصالح 
للقادرين دون املهمشني، ويقوي ذوي املصالح لبناء طبقة ذات نفوذ تتحكم يف املصادر والوسائل 
دون اعتبار لحقوق أي أطراف أخرى يف املجتمع4. هذا األمر يؤدي إىل حرمان األطراف املهمشة 
وتحديدا ذوي االحتياجات الخاصة من معاقني ومسنني والنساء واألطفال يف املجتمع من الوصول 
لحقوقهم، ويساهم يف زعزعة الثقة يف أي إجراءات اصالح، أو محاوالت إلنفاذ الحقوق، أو محاربة 
الفساد. كام أن حرمان الفئات املهمشة يساهم يف مضاعفة اآلثار السلبية لكل من انتهاكات حقوق 

اإلنسان والفساد.5

الدول مبا فيها فلسطني وسائل محاربة  املمكن أن يستخدم مسؤويل بعض  الوقت من  يف نفس 
والسياسية،  املدنية  اإلنسان  لحقوق  انتهاك صارخ  أعدائها يف  السلطة ضد  قمع  الفساد ملامرسة 
من  واالنتقام  السياسية  الحسابات  لتصفية  الفساد  مكافحة  وآليات  بالفساد  اإلتهام  ويستخدم 
بالفساد  املتهمون  املدنية والسياسية عندما يتعرض  السياسيني، وتنتهك حقوق اإلنسان  الخصوم 
يف  الحق  عن  التغايض  أو  الخصوصية،  يف  الحق  انتهاك  أو  القرارات،  يف  التعسف  أو  للتعذيب، 
محاكمة عادلة6. كام أن القاء تهم الفساد جزافا وعدم متابعة الشكاوى بطريقة ممنهجة يزيد من 

انطباعات انتشار الفساد، ويوفر حصانة ملنتهيك حقوق اإلنسان لإلفالت من العقاب. 

 https://al-shabaka.org/briefs/corruption-in-palestine )2015( دعنا  4

تقرير اللجنة االستشارية التابعة ملجلس حقوق اإلنسان املرحيل عن مسألة آثار الفساد السلبية عىل التمتع بحقوق اإلنسان، 2014  5

عزمي الشعيبي، مبادئ اسرتشادية يف الدمج بني الدفاع عن حقوق اإلنسان ومكافحة الفسااد، 2017 – االئتالف من اجل النزاهة   6

واملساءلة »أمان«
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العالقة بني حقوق اإلنسان والفساد وثيقة يف اجتاهني رئيسيني:
• أوال بني إنفاذ حقوق اإلنسان وانتشار الفساد	

• ثانيا بني احرتام حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد	

هناك العديد من القضايا التي يوجد فيها عالقة مبارشة بني انتهاك حقوق اإلنسان والفساد مثل 
الحق يف التعليم، الحق يف الحصول عىل املعلومات، والحق يف محاكمة عادلة، وغريها من الحقوق7، 
األمر الذي يتطلب دراسات متخصصة لكل منها وهذه الدراسة متخصصة يف الرتكيز عىل الحق يف 
الصحة، ألهميته وملالمسته للعديد من القضايا اليومية للناس من امليالد وحتى الوفاة. فعىل الرغم 
التمتع بهذا الحق. يف تقرير للبنك  من أن الصحة حق إال أن ماليني البرش ما زالوا بعيدين عن 
الدويل للعام 2017 أفاد بأن 100 مليون إنسان حول العامل تعرضوا لصعوبات مالية شديدة، ووقعوا 
يف الفقر أثناء محاولتهم الحصول عىل الرعاية الصحية، التي مازالت باهظة الثمن وغري متاحة يف 

الكثري من دول العامل.8

حقوق اإلنسان واحلق يف الصحة واحلق يف الغذاء والدواء:
الصحة  بأعىل مستوى من  التمتع  من  تحد  التي  والعراقيل  التحديات  واحدا من  الفساد  يشكل 
ميكن بلوغه فالفساد، يحرم كثرياً من املواطنني من النفاذ امليرس والسهل للرعاية الصحية9، الفساد 
يف القطاع الصحي يحرم املواطنني بشكل عام واملهمشني بشكل خاص من سهولة النفاذ للرعاية 
الصحية، وليس هناك مواطن محصن من أن يكون ضحية لهذا النوع من الفساد، إال أن الفقراء أكرث 
تأثراً بفساد القطاع الصحي كونهم يعتمدون مبارشة عىل الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع 

العام، وهم غري قادرين عىل رشاء خدمات صحية من القطاع الخاص. 

املؤشرات األساسية للحق يف الصحة وعالقتها بفرص الفساد10:
نقدم هنا مقرتحا نظريا لكيفية رصد العالقة بني الحق يف الصحة وفرص الفساد من خالل مجموعة 
أساسية من املؤرشات املتعارف عليها دوليا للحق يف الصحة حسب الجدول التايل. سوف يستخدم 

هذه اإلطار لفحص معايري النزاهة والشفافية واملحاسبة يف الحق يف الصحة.

7  قامت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد باصدار دراسة حول العالقة بني حقوق اإلنسان والفساد 

عام 2016

http://documents.worldbank.org/curated/en/640121513095868125/Tracking-universal-health-cover-  8

 age-2017-global-monitoring-report

9  د. عزمي الشعيبي، دليل حقوق اإلنسان والفساد،.

http://www.ohchr.org/AR/Issues/ESCR/Pages/Health.aspx  10
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نطاق املؤرشمؤرش الحق يف الصحة

والرعاية التوافر العامة،  الصحة  وخدمات  وسلع  مرافق  تتوافر  أن  يجب 
الصحية الفّعالة، مبقادير كافية داخل الدولة.

يجب أن تتاح إمكانية الوصول مادياً إىل املرافق والسلع والخدمات إمكانية الوصول
واملراهقون  األطفال  فيهم  مبن  السكان  قطاعات  لجميع  )ميكن 
الضعيفة(  الفئات  من  وغريهم  اإلعاقة  ذوو  واألشخاص  واملسنون 
ان تصل إليها بشكل آمن، وكذلك إمكانية الوصول إليها مالياً وعىل 
الحق يف  أيضاً عىل  الوصول  التمييز. وتنطوي إمكانية  أساس عدم 
)للجميع،  ونقلها  وتلقيها  بالصحة  املتعلقة  املعلومات  إىل  الوصول 
مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة(، مع الحفاظ عىل الرسية للبيانات 

الصحية الشخصية. 

ينبغي أيضاً أن تحرتم املرافق والسلع والخدمات األخالقيات الطبية، املقبولية
وأن تراعي الفوارق بني الجنسني، وأن تكون مالمئة ثقافياً. وأن تكون 

مقبولة طبياً وثقافياً.

وطبياً، النوعية الجيدة علمياً  مالمئة  والخدمات  والسلع  املرافق  تكون  أن  يجب 
وجيدة النوعية. ويتطلب هذا، عىل وجه الخصوص، وجود مهنيني 
صحيني مدربني، وعقاقري ومعدات مستشفيات معتمدة علمياً وغري 

منتهية الصالحية، وإصحاح مناسب، ومياه رشب مأمونة.

واملرافق عدم التمييز الخدمات  إىل  الوصول  إمكانية  للجميع  تتاح  أن  يجب 
والسلع الصحية دون متييز ألي سبب من األسباب.

ينبغي أن يكون للمنتفعني بالخدمات واملرافق والسلع الصحية رأي املشاركة
يف تصميم وتنفيذ السياسات الصحية التي تؤثر عليهم.

ينبغي اعتبار الجهات التي تقع عىل كاهلها الواجبات يف هذا الصدد املساءلة
مسؤولة عن الوفاء بااللتزامات املتعلقة بحقوق اإلنسان يف مجال 
الصحة العامة، عن طريق إمكانية التامس سبل انصاف فّعالة فيام 

يتعلق بانتهاكات مثل رفض توفري العالج.

الحق يف الصحة ال يشمل الرعاية الصحية فحسب، بل يشمل أيضاً املقومات األساسية
الرشب  ومياه  املناسب  اإلصحاح  مثل  للصحة  األساسية  املقومات 

املأمونة والسكن الالئق.



10

اإلطار القانوين والتشريعي للحق يف الصحة:
ال يوجد اتفاق عىل تعريف الحق يف الصحة لسببني أولهام عدم وجود اتفاق عىل تعريف الصحة، 
وهل هي الوقاية من املرض أو توفري سبل العالج منه، إضافة إىل عدم إمكانية تحديد الحد األدىن 
الذين ميكن مساءلتهم ومحاسبتهم؟  للصحة  األساسيني  املزودين  الصحة، ومن هم  الحق يف  من 
وعادة ما يتم االتفاق عىل هذه األمور وطنيا، وان كانت املعايري الدولية لحقوق اإلنسان تشكل 

اإلطار العام للحقوق. 

وعقلياً  بدنياً  السالمة  اكتامل  من  »حالة  أنها  عىل  الصحة  العاملية  الصحة  منظمة  عرفت  دوليا: 

واجتامعياً، ال مجرّد انعدام املرض أو العجز.« أما الحق يف الصحة فتم التأكيد عليه يف مجموعة 

واسعة من املعاهدات واالتفاقيات الدولية منها عىل سبيل املثال ال الحرص العهد الدويل للحقوق 

اإلجتامعية والثقافية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز 

ضد املرأة، والعهد الخاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغريها. 

تنص املادة رقم 12 من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل: 

الصحة . 1 من  مستوى  بأعىل  التمتع  يف  إنسان  كل  بحق  العهد  هذا  يف  األطراف  الدول  تقر 

الجسمية والعقلية ميكن بلوغه.

تشمل التدابري التي يتعني عىل الدول األطراف يف هذا العهد اتخاذها لتأمني املامرسة الكاملة . 2

لهذا الحق، تلك التدابري الالزمة من أجل: )أ( العمل عىل خفض معدل وفيات املواليد والرضع 

)ج(  والصناعية،  البيئية  الصحة  جوانب  جميع  تحسني  )ب(  منوا صحيا،  الطفل  منو  وتأمني 

الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها، )د(  الوقاية من األمراض 

تهيئة ظروف من شأنها تأمني الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض.«

ومن ثم عىل الدول املوقّعة عىل هذه املعاهدات إلتزامات أساسية منها: 

تقع عىل الدول مسؤولية ضامن متتع مواطنيها بالحق يف مستوى مناسب من الصحة. وفيام لو . 1
كانت دولة ما غري قادرة عىل كفالة ذلك فإن عىل املجتمع الدويل أن يقدم املساعدات الالزمة 

ويتحمل مسؤوليته بهذا الخصوص.

تقع عىل الدول مسؤولية ضامن أال يحرم أي من مواطنيها من التمتع بالحق يف الصحة نتيجة . 2
لترصفات الدولة نفسها.
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عىل الدول كفالة التمتع بالحق يف الصحة لكافة مواطنيها بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو . 3
الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سيايس، أو األصل القومي أو االجتامعي، 

أو الرثوة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب11. 

وحديثاً تناولت أهداف التنمية املُستدامة موضوع الحق يف الصحة يف عدة مجاالت من أهداف 
أهمية ضامن حياة صحية، ودعم  للرتكيز عىل   SDG3 الثالث الهدف  ال 17 وخصصت  التنمية 
الرفاه الصحي يف كافة األعامر، وركز الهدف الثالث عىل أهمية التغطية الصحية الشاملة مبا يف 
ذلك الحامية من املخاطر املالية )امكانية الوقوع يف الفقر بسبب تكاليف الصحة(، والحصول عىل 
خدمات الصحة األولية األساسية، والحصول عىل خدمات صحية آمنة وفّعالة ويف متناول الجميع 
دون  عليها  الحصول  الجميع  يستطيع  التي  والتطعيامت  األساسية  األدوية  من  قامئة  ضامن  مع 

مقابل، كأمر أسايس للوصول ألهداف التنمية املُستدامة األخرى.12

اإلطار القانوين للصحة يف فلسطني:
العاملي  باإلعالن  فلسطني  دولة  التزام  عام 1988 عىل  الفلسطيني  االستقالل  إعالن  وثيقة  نصت 
واإلتفاقيات  واملعاهدات  املواثيق  من  للعديد  فلسطني  دولة  إنضمت  والحقاً  اإلنسان،  لحقوق 
املعاهدات  بسمو  يقيض  الدستورية  املحكمة  من  قرار  صدر  ومؤخراً  فيها،  طرفاً  وباتت  الدولية 
الدولية عىل القوانني الوطنية، وهو ما يعني إمكانية التقايض مبوجبها إذا ما وقع إنتهاك أو تقصري 
يف أي من حقوق اإلنسان مبا يف ذلك الحق يف الصحة. وزارة الصحة الفلسطينية اعتمدت مفهوم 
وتعمل عىل  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدويل  والعهد  العاملية،  الصحة  منظمة 

تطوير الرعاية الصحية األولية، وضامن وصول الناس لها. 

ينظم الواقع الصحي من خالل قانون الصحة الفلسطيني رقم 20 لعام 2004 ويعترب الحد األدىن 
املتفق عليه فلسطينيا للحق يف الصحة، وتعترب وزارة الصحة املزود الرئييس للخدمات الصحية13، 
وتحديدا للفقراء واملهمشني، الذين ال يوجد لهم سبيل آخر، ويف نفس الوقت للوزارة دور الرقابة 
عىل القطاع الصحي يف فلسطني، حيث مينحها القانون دور الرقابة واملتابعة وضامن الحد األدىن من 

الخدمات. وتتمثل أدوار الوزارة يف:

جامعة مينسوتا- مكتبة حقوق اإلنسان دليل درايس: الحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه  11

http://documents.worldbank.org/curated/en/640121513095868125/Tracking-universal-health-cover-  12

 age-2017-global-monitoring-report

هذا األمر مثار جدل يف الواقع الفلسطيني وسوف يتم االشارة له الحقا، حيث أن كون الوزارة املزود الرئييس ميكنها من بلوغ الحد   13

املطلوب من الجودة والنوعية، ويضعف الدور التاريخي ملؤسسات العمل األهيل الصحية، والقطاع الخاص النايشء.
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تزويد الخدمات الصحية وعدم القيام بأنشطة ترض أو تقلل من االلتزام باالحرتام
امكانية التمتع بالحق يف الصحة. ينص قانون الصحة العامة عىل 
أنه من أدوار وزارة الصحة »تقديم الخدمات الصحية الحكومية 
الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيلية، وإنشاء املؤسسات 

الصحية الالزمة لذلك.«

من أطراف ثالثة تؤثر يف الحق مثل الرشكات الخاصة واملؤسسات االلتزام بالحامية
األهلية والخاصة التي تقوم بتقديم خدمات الصحة مبا يف ذلك 
رشكات األدوية واملختربات والعيادات واملؤسسات األهلية ينص 
قانون الصحة العامة عىل أنه من أدوار وزارة الصحة »ترخيص 

املؤسسات الصحية غري الحكومية ومراقبتها.«

الدورية االلتزام باإلنفاذ والتحقيق الرقابة  لضامن  الالزم  والقانوين  الترشيعي  اإلطار 
والسليمة عىل جميع مكونات القطاع الصحي.

وقد أوضح قانون الصحة العامة الحقوق األساسية للمرىض التي يكفلها وهي: 

لكل مريض يف املؤسسة الصحية الحق يف:

1.  الحصول عىل الرعاية الفورية يف الحاالت الطارئة.

2.  تلقي رشح واضح للعالج املقرتح، وله املوافقة عىل تعاطي ذلك العالج أو رفضه.

3.  املوافقة عىل أو رفض املشاركة يف األبحاث أو التدريبات التي تجرى يف املؤسسة الصحية.

4.  احرتام خصوصيته وكرامته ومعتقداته الدينية والثقافية.

5.  تقديم الشكاوى ضد املؤسسة الصحية أو أحد العاملني فيها.«14

14  قانون الصحة العامة رقم 20 للعام 2004
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أثر الفساد على التمتع باحلق يف الصحة يف فلسطني
تشري دراسات دولية متعددة إىل مواطن الفساد املحتملة يف العمليات التي تنظم القطاع الصحي 

ومنها:

إدارة الخدمات من قبل أشخاص غري محصنني ضد الواسطة واملحسوبية وتضارب املصالح. 1

ادارة املوارد البرشية من حيث تعيني أشخاص ذوي كفاءة، وتقييم أداءهم ومحاسبتهم عىل . 2
األخطاء

للرشوة . 3 وتعرضها  تزودها  التي  والرشكات  ونوعيتها  األدوية(  )سلة  األساسية  األدوية  اختيار 
واستغالل املوقع العام

عمليات رشاء األدوية واألجهزة الطبية من خالل أنظمة العطاءات واملشرتيات وما ميكن أن . 4
يصاحب هذه العمليات من غياب الشفافية والرقابة والتعرض ألنواع مختلفة من الرشاوى

عمليات تنظيم القطاع الصحي مبا يف ذلك اختيار مناوبات العمل وآليات التحويل للعالج يف . 5
الخارج 

تحديد املوازنات وأسعار الخدمات والتأمني الصحي ومن حقه تلقي الخدمات وبأي أسعار.. 6

هذه االشكاليات تتسبب بتقليل املصادر املتاحة لعمل وتطوير القطاع الصحي، وتخفض الجودة 
املتاحة  الخدمات  وفعالية  حجم  وتخفض  املصاريف  من  وتزيد  والكفاءة  العدالة  من  وتقلل 

للمواطنني/ات.

مزودي اخلدمات الصحية يف الواقع الفلسطيين
• جميع 	 وتغطي خدماتها  الصحية،  للخدمات  الرئييس  املزود  الفلسطينية هي  الصحة  وزارة 

الخدمات الصحية األولية والثانوية واالضافية، باالضافة للغذاء والدواء والرقابة عىل املؤسسات 
األهلية والحكومية مام يجعلها عرضة لالنتقاد بسبب االمتداد األفقي الواسع الذي يأيت عىل 

حساب الجودة والنوعية. 

• فلسطني 	 يف  للخدمات  الثاين  املقدم  وهي  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة 

القسم الثاني
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وتتشارك مع مقدمي خدمات أخرى من أجل تقديم خدمات صحية لالجئني، والوكالة تتبنى 
إسرتاتيجيات إصالح مبنية عىل النهج املبني عىل صحة العائلة الذي يعتمد عىل الفرد كنموذج 
جديد، وتركز عىل خدمات الصحة األولية والوقائية، مام يعني أن غالبية املرىض من الالجئني 
يضطرون الستخدام املرافق الصحية الحكومية عندما يحتاجون إىل مستشفيات، أو خدمات 
تعترب مزوداً  الغوث أهمية خاصة يف قطاع غزة حيث  صحية متطورة. يكتسب دور وكالة 
رئيسياً للخدمات الصحية يف القطاع الذي يشكل به نسبة الالجئني األغلبية من سكان القطاع. 

• للمناطق 	 الصحية  الخدمات  تقديم  يف  أساسيا  دورا  لعبت  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات 
الريفية والنائية، وزودت املجتمع بالعديد من الخدمات التي مل يقدمها االحتالل اإلرسائييل 
قبل وجود السلطة الفلسطينية. ميكن للمؤسسات األهلية إذا تم دعمها من وزارة الصحة عن 

طريق رشاء ودعم خدماتها أن تقوم بتحسني ملموس يف الحق يف الصحة.

• القطاع الخاص الفلسطيني: يلعب دورا هاما وحيويا يف تقديم خدمات صحية نوعية، وتقوم 	
وزارة الصحة برشاء العديد من هذه الخدمات ولكنها أيضاً تشكل منافسا قويا للقطاع الخاص، 

مام يضعف من دوره من جانب، ويزيد من فرص الفساد من جانب آخر.

مناعة نظام الزناهة يف إدارة القطاع الصحي الفلسطيين 
يف تقريرها الصحي السنوي أشادت وزارة الصحة الفلسطينية15 بالتحسن امللموس عىل مؤرشات 
نجاح القطاع الصحي الفلسطيني من خالل تقليل معدالت وفيات املواليد واألمهات واألطفال دون 

سن الخمس سنوات.

الجهاز  أداء  من  الرضا  بعدم  يشعرون  واملواطنات  املواطنني  من  فالعديد  ذلك  من  الرغم  وعىل 
الصحي، ويسود الشعور بأن هناك الكثري من فرص الفساد واملحاباة واملحسوبية. فالجهاز الصحي 
ورغم أنه يشكل نسبة مقبولة دوليا من االنفاق الحكومي هو جهاز مثقل باالحتياجات والشكوى 
إىل  تصل  الصحة  املتقدمة عىل  الدول  إنفاق  نسبة  أن  إىل  الدراسات  بعض  وأشارت  والشكوك. 
النامية أكرث من 4.2 %. يف املقابل تنفق السلطة  7 % من موازنتها العامة، بينام ال تنفق الدول 
الفلسطينية ما بني 10 % - 11 % من املوازنة العامة عىل قطاع الصحة16، أي ما يعادل إنفاق الدول 

املتقدمة عىل نوعية خدمات تتشابه مع الدول النامية.

15  التقرير الصحي السنوي، فلسطني 2016

Peters, 2015  16
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يف استطالع رأي أجراه االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« عام 2016 جاءت وزارة الصحة 
يف املرتبة الثانية من حيث أكرث الوزارات عرضة للفساد بنسبة 14 % )17 % يف الضفة الغربية و9 % 
يف قطاع غزة( تراجع هذا الرأي يف استطالع 2017 رغم بقاء وزارة الصحة يف املرتبة الثانية حسب 

رأي 19 % من املبحوثني )21 % يف الضفة الغربية، 15 % يف قطاع غزة(، التغري األكرب كان عىل رأي 
مواطني غزة يف وزارة الصحة، يف كونها اكرث تعرضا للفساد فمن 9 % يف عام 2016 ارتفع عدد من 

اعتربوها األكرث تعرضا للفساد يف عام 2017 إىل 15 % .

أمناط من الواقع تظهر العالقة بني أشكال الفساد وأثرها على احلق 
يف الصحة:

• انتهاك الحق يف الصحة وسوء استخدام الجهاز الصحي أحيانا يؤدي إىل انتهاك حقوق أخرى 	
فمثال الحصول عىل تقارير طبية مخالفة للواقع بهدف الحصول عىل رخصة قيادة مركبة يضع 

املواطنني يف خطر وينتهك الحق يف السالمة عىل الطرق.

• يرض 	 الذي  األمر  العمل  من  إجازة  عىل  الحصول  بهدف  مزيف  طبي  تقرير  عىل  الحصول 
باملصلحة العامة.

• املوافقة عىل رشاء أدوات أو مستلزمات أو أدوية غري رضورية او ذات أنواع خاصة من رشكات 	
معينة مقابل عمولة يحصل عليها املوظف املسؤول أو الطبيب املعالج الذي يطلب وصفة 

طبية معينة للرتويج لرشكة ما بهدف مكاسب شخصية.

• إعفاءات مالية أو متكني بعض املرىض املتنفذين من الحصول عىل خدمات صحية، ليس من 	
حقهم االنتفاع بها. 

• التحويالت الطبية إىل الخارج، وعدم اتاحة نفس الفرص إىل جميع املرىض يف هذه التحويالت 	
ووجود متييز وواسطة ومحاباة فيها. 

كل هذه االنتهاكات تؤدي إلشكاالت عامة تضعف منظومة حقوق اإلنسان وتزيد من فرص الفساد، 
وغياب الثقة يف النظام الصحي بشكل خاص، والسلطة بشكل عام.
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تشمل:  والتي  بالصحة  للحق  األساسية  الجوانب  الفساد عىل  أثر  الرتكيز عىل  يتم  الجزء  يف هذا 
اإلمكانية  املادي،  الوصول  إمكانية  التمييز،  عدم  األربعة-  -بأبعادها  الوصول  إمكانية  )التوافر، 
االلتزام  جانب  إىل  الجودة.  واملقبولية،  املعلومات(  عىل  الحصول  إمكانية  للوصول،  االقتصادية 

باملستوى األسايس األدىن من ذلك الحق. والذي يشمل عنارص أساسية منها: 

• الرعاية الصحية األّولية األساسية.	

• القدر األدىن من األغذية األساسية واألطعمة املغذية.	

• وسائل اإلصحاح.	

• املياه النقية والصالحة للرشب.	

• األدوية األساسية.	
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منظومة الزناهة ومكافحة الفساد يف القطاع الصحي
أوال: نظام التأمني الصحي: 

الفئات  عىل  وأثره  واملساواة،  العدالة  الصحي،  بالنظام  املتعلق  العام  املال  إدارة  يف  الفاعلية 
املهمشة.

هناك العديد من القضايا املتشابكة التي متس الحق يف الصحة ومنها التأمني الصحي الحكومي، 
رشاء الخدمات الصحية أو ما يعرف بالعالج يف الخارج )رشاء الخدمة من الخارج(، والدواء والغذاء، 
وجميعها قضايا أساسية لضامن الحق يف الصحة، وتحديدا للفئات الفقرية واملهمشة التي ال تستطيع 
رشاء خدمات خاصة ذات أسعار باهظة. تركز هذه الدراسة عىل دور وزارة الصحة كمزود للخدمة 
يف بعض املجاالت، وال تتطرق كثريا لدورها يف مراقبة ومساءلة مزودي الخدمة اآلخرين علام بأن 
التأمني  يف  الفساد  فرص  تكمن  العامل  حول  متعددة  دول  ويف  اضافية.  أبحاثا  يتطلب  األمر  هذا 
التمويل  الطبية، وتحويل  الفواتري  تزوير  الطبي،  العالج  املبالغة يف  منها  الصحي يف عدة مظاهر 

ألغراض املنفعة الذاتية17.

واقع التأمني الصحي يف فلسطني
يوجد العديد من مزودي التأمني الصحي من رشكات خاصة ووكالة غوث وتشغيل الالجئني األنروا 
باإلضافة للتأمني الصحي الحكومي. سوف تتناول يف هذه الدراسة التأمني الحكومي فقط حسب 
مؤرشات الحق يف الصحة املذكورة سابقا. تشري وزارة الصحة عىل موقعها أنها قد أولت اهتامما 
املتميزة  الصحية  الخدمة  الفلسطيني، من أجل توفري  الحكومي  الصحي  التأمني  لبناء نظام  كبريا 
 Primary( لجميع املواطنيني عىل قدم املساواة، وذلك بتوفري الرعاية الصحية يف مستواها األول
املساهمة يف  )Secondary Health Care( عىل أعىل مستوى فني مع  والثاىن   )Health Care
توفري الرعاية الصحيه يف مستواها الثالث )Tertiary Health Care( يف مؤسسات وزارة الصحة أو 
خارجها. »18 هنا ينبغي االشارة إىل أن االدارة العامة للتأمني الصحي يف الهيكلية تحتوي عىل قسمني 
من التأمني الصحي ما زالوا حتى اآلن تحت إدارة واحدة ولكنهام منفصالن إداريا وماليا. القسم 
األول هو إدارة التأمني الصحي، وتنظيم االشرتاكات، واصدار البطاقات وهو األمر الذي سيتم تناوله 

هنا. القسم الثاين هو رشاء الخدمة أو التحويل للخارج وسوف يتم االشارة له الحقا.

بتأمني  الفلسطيني  أنها تزود املجتمع  الرسمي عىل  الفلسطينية عىل موقعها  الصحة  تؤكد وزارة 
شامل، يشمل كافة الخدمات الصحية، ويقدم الخدمات الصحية املتاحة لكل مواطن، ومستدام، 

Vian, 2008  17

 http://www.moh.ps/Index/Circle/CircleId/19/Language/ar  18
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الصحية بشكل عادل.19   الخدمات  ويحافظ عىل مبدأ تقديم خدمات ذات نوعية جيدة، ويوفر 
الرقابة واملتابعة واملساءلة عىل  الفلسطينية من مسؤولية  السلطة  األمر ال يعفي  بأن هذا  علام 
الرشكات الخاصة لضامن حق املواطن/ة الفلسطيني/ة يف الصحة. الحد األعىل للتأمني الحكومي 
هو 75 شيقل شهريا، وهناك تدرج يف نسب الدفع حسب أنواع التأمني الصحي الحكومي املختلفة 

وهي:

والبلديات . 1 الحكومي  القطاع  موظفي  التأَمني  من  النمط  هذا  يف  يشرتك  اإلجباري:  التأمني 

واملتقاعدين. وقد بلغ عدد العائالت املشاركة يف هذا التأمني 67,331 عائلة يف الضفة الغربية، 

وبلغ العائد من هذا التأَمني 60,619,111 شيقالً للعام 2017. 

التأمني الطوعي: بلغ عدد العائالت املشاركة يف هذا التأمني 2,662 عائلة يف الضفة الغربية، . 2

وبلغ العائد من هذا التأَمني 1,910,583 شيقالً.

التأمني 40,330 . 3 املستفيدة من هذا  العائالت  الخط األخرض: بلغ عدد  العامل داخل  تأمني 

عائلة يف الضفة الغربية، وبلغ العائد من هذا التأَمني 62,680,977 شيقالً.

التأمني الجامعي / العقود: بلغ عدد العائالت املشاركة يف هذا التأمني 42,616 عائلة يف الضفة . 4

الغربية، وبلغ العائد النقدي من هذا التأَمني 30,572,870 شيقالً.

تأمني الشؤون االجتامعية: بلغ عدد العائالت املشاركة يف هذا التأمني 31,727 عائلة يف الضفة . 5

الغربية، وبلغ العائد من هذا التأَمني 14,860,900 شيقالً.

عائلة يف . 6 التأمني 15,012  املؤمنني وعائالتهم يف هذا  األرَسى  بلغ عدد  تأمني األرسى: حيث 
الضفة الغربية، وبلغ العائد من هذا التأَمني 7,965,000 شيقالً.20

فيهم  مبا  املجاين  الصحي  التأمني  بخدمات  يتمتعون  قطاع غزة  مواطني  أن جميع  اإلشارة  تجدر 
املوظفني العامني الذي يتلقون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، مبوجب أحكام 
القرار الرئايس الصادر عام 2007، وهذا يؤدي إىل ضياع مبالغ مالية طائلة خرسها  املادة 2 من 
صندوق التأمني، ويخلق احتامل إضعاف قدرة صندوق التأمني عىل توفري الخدمات الصحية بشكل 

شامل وبجودة مقبولة.

 http://www.moh.ps/Index/Circle/CircleId/19/Language/ar 19  موقع وزارة الصحة الفلسطينية

20  املصدر: وزارة الصحة الفلسطينية/ التقرير الصحي السنوي فلسطني/ متوز 2017 
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مظاهر الفساد يف خدمة التأمني الصحي
الحصول عىل التأمني الصحي متاح لجميع من يساهم مبارشة يف دفع رسوم التأمني، أو من تتكفل 
جهة مكلفة بتغطية رسوم االشرتاك، وذلك بهدف تأمني موارد لصندوق التأمني الصحي تسمح له 
بتوفري الخدمات الصحية للمؤمنني، وقد لوحظ أن الواسطة واملحسوبية تستخدم يف الحصول عىل 
خدمات صحية غري متضمنة يف التأمني الصحي، أو أخذ دور مسبق يف الحصول عىل الخدمة بدون 
وجه حق، وعىل حساب املرىض املنتفعني اآلخرين. إن التمييز بني املنتفعني يؤدي إىل وجود حاالت 
العاملية  االتحادات  أن  كام  املسؤولني،  بعض  قبل  من  املوقع  استخدام  سوء  أو  مصالح،  تضارب 
حاولت االستفادة من بعض رسوم التأمني الصحي عىل حساب صندوق التأمني، األمر الذي يلحق 

الرضر بحقوق كافة املنتفعني. 

يف الواقع ال يحصل جميع مشرتيك التأمني الصحي عىل الخدمات الصحية الالزمة بكفاءة وبجودة 
عالية دامئا، وعىل قدم املساواة، فعىل سبيل املثال ميكن للتأمني الصحي أن يوفر المرأة فرصة الوالدة 
يف املستشفى، ولكن ال تتوفر يف املستشفى كل االحتياجات من أدوية وأجهزة، ويطلب أحيانا من 
املرىض وأقاربهم رشاء خدمات محددة من القطاع الخاص لعدم توافرها. إحدى املريضات التي 
أصيبت بجلطة دماغية أثناء الوالدة، ومل توفر املستشفى لها عالجا هاما ورضوريا لتعافيها حيث 
طلب من زوجها أن يشرتي الحقن من خارج املستشفى لعدم توفرها، دون أن يرشحوا له أهميتها، 
)انتهاك للحق يف الحصول عىل املعلومات الصحية(. بسبب فقره مل يستطع رشائها إال بعد مرور 

ثالثة أيام ما أدى إىل اصابتها باإلعاقة21. 

يفرتض التأمني الصحي مساهمة املريض بنسبة من العالج، وال يغطي خدمات محددة قد تكون 
رضورية إما لعدم توافرها، أو ألن تكلفتها مرتفعة، أو لوجود خلل معني يف األجهزة ما يؤدي إىل 
انتهاك الحق يف الصحة ويف الرعاية الصحية ذات الجودة املناسبة، وامليسورة التكلفة فهي غري متاحة 
ضمن التأمني الصحي الحكومي رغم شموليته، ما يؤدي إىل تحمل الفئات الفقرية يف املجتمع الكثري 
من االعباء بسبب  التكاليف املالية لبعض الفحوصات املخربية، واألدوية والتجهيزات الخاصة التي 
ال يغطيها التأمني أو يغطي نسبة منها فقط. هذا األمر يخلق فرصا للفساد مثل اللجوء إىل الواسطة، 
وبناء عالقة زبائنية مع بعض موفري الخدمات من القطاع الخاص مثل رشكات األدوية واملختربات 
ومراكز األشعة، حيث يصبح من املألوف أن يقوم الطبيب بتحويل املرىض إىل مركز معني، أو يقوم 
بوصف أنواع محددة من األدوية مقابل نسبة من األرباح دون أن يخضع هو أو مزود الخدمة من 

القطاع الخاص ألي نوع من املساءلة. 

حسب وثائق وزارة الصحة الفلسطينية ال يبدو من نظام التأمني أن هناك أي فئة محرومة من 
لدى  عائلة مؤمنة  اعفاءها. 162979  يتم  واسعة  فئات  العكس هناك  بل عىل  التأمني  استخدام 

مقابلة لصالح البحث  21
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الوزارة منها 12515 عائلة لديها تأمني مجاين، جميع مواطني قطاع غزة مؤمنني مجاناً مبوجب قرار 
رئايس22 عدا عن أن العالجات ملرىض الرسطان، والكىل، واألمراض املعدية والنفسية، ونزالء مراكز 
األحداث مجانية. فعىل سبيل املثال قطاع غزة بأكمله يتمتع بالتأمني املجاين وميكن ألي شخص أن 
يصل عىل العالج الالزم باستخدام بطاقة الهوية الفلسطينية، كام أن فئات واسعة تتمتع بالتأمني 
باستخدام اتفاقيات رشاكة تجدد سنويا مثال مع وزارة الشؤون االجتامعية23 ووزارة شؤون األرسى 

واتحاد البلديات واتحاد النقابات العاملية واتحاد املعاقني وغريها.

وعىل الرغم من ذلك يسود الشعور بوجود املحاباة واملحسوبية يف تقديم الخدمات الطبية. الشكوى 
من التمييز والواسطة واملحسوبية جاءت عىل لسان األشخاص ذوي اإلعاقة واألمراض املزمنة، األمر 
الذي يتطلب رقابة ميدانية عىل املامرسات اليومية للكوادر الطبية، ففي إحدى الحاالت يستطيع 
أو  الطبيب  يعرفه  شخص  يأيت  حتى  بصرب،  دورهم  املرىض  وينتظر  مريض،   25 معاينة  الطبيب 
»موىص عليه« فيقفز عن الدور ويؤخر مريض اخر كان باالنتظار. موظفة يف وزارة الصحة أكدت 
انتشار هذه املامرسة عندما أخربت فريق البحث أنها اضطرت ألخذ مغادرة من عملها لرتافق أختها 
وطفلها لزيارة طبيب يف إحدي العيادات الحكومية، وذلك بعد سلسلة من االتصاالت من زمالء يف 
الوزارة تخرب هذا الطبيب أنها زميلته يف وزارة الصحة حتى يويل الطفل بعض االهتامم. الفحوص 

املخربية التي يصل الدور فيها ألسابيع طويلة، تصبح متاحة إذا كان هناك »واسطة«.24

حسب موظفي وزارة الصحة فإن امكانية الوصول للخدمات وتحديداً للفئات املهمشة من فقراء 
الصحة ويتم رفض عالجه، ويف حالة  بوزارة  للعالج  أحد  يأيت  ونساء ومعاقني مضمونة، حيث ال 
عدم استطاعته دفع الرسوم يتم عمل »إلتزام مايل« يسدد عىل مدى طويل. وتوجد لجنة »البحث 
االجتامعي« تقوم بدراسة  أحوال املريض االجتامعية أن اظهرت غدم قدرته عىل الدفع يتم اعفائه 
او تخفيض الرسوم25. ال يوافق العديد من املرىض الذين متت مقابلتهم عىل هذا األمر حيث شىك 
وإمنا  الصحي،  التأمني  يشملها   ال  التأهيل  منظومة  كل  كون  من  املثال  سبيل  اإلعاقة عىل  ذوي 
يخلق  ما  عليها،  للحصول  تحويل  إجراءات  تستلزم  والتي  املتخصصة  الخدمات  إطار  يف  تصنف 
مجاالً واسعاً النتهاكات حقوق اإلنسان والفساد يف تقديم هذه الخدمات فإجراءات التحويل غري 

التأمني الفلسطيني مجاناً بشكل  22  يف عام 2006، أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بضم كافة مواطني قطاع غزة تحت جناح 

كامل، من أجل تقديم الخدمات العالجية واألدوية لهم يف محاولة للتخفيف من املشاكل التي يتعرضون إليها، ما جعل ايرادات 

الحكومية بالوظيفة  العاملني  املوظفني  من  االستقطاعات  عىل  تقترص  التأمني  قطاع  يف  الجنوبية  املحافظات  من  الصّحة   وزارة 

املزيد عىل دنيا الوطن .

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/01/18/852677.html#ixzz53kurQvNh 

23  يف يناير 2018 وقعت وزاريت الصحة والشؤون االجتامعية اتفاقية جديدة تنص عىل حصول كافة األرس الفقرية واملهمشة واملستفيدة 

من خدمات وزارة التنمية اإلجتامعية عىل الخدمات والرعاية الصحية من خالل الحصول عىل التأمني الصحي وبالتنسيق مع وزارة 

الصحة بهدف تقديم املساعدة الطبية الالزمة.

24  مقابلة لصالح البحث

25  مقابلة مع موظف من وزارة الصحة
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متساوية لجميع ذوي اإلعاقة، وتقدم الخدمات بالواسطة. يضاف إىل ذلك مرىض الكىل فحسب 
يضطرهم  مام  األجهزة  قلة  من  يشتكون  املرىض  ولكن  مجانا،  الكىل  غسيل  عالج  الصحة  وزارة 
كبرية للواسطة واملحسوبية، ويف ظل ذلك يعاين  للخضوع لجدول مواعيد، لتحديده هناك فرصاً 
املرىض القادمني من مناطق بعيدة من دفع تكاليف باهظة للمواصالت ان حصلوا عىل مواعيد يف 

أوقات متأخرة من املساء. 

توفر  املشايف وعدم  اإلزدحام يف  النساء بسبب  الوالدة لدى  ايضاً عىل حاالت  ينطبق  الحال  هذا 
األماكن الكافية، كل ذلك يدل عىل عدم فعالية التغطية الشاملة للتأمني الصحي إذا ما ترافقت مع 
شح اإلمكانيات وعدم القدرة علىسد كافة االحتياجات، ما يؤدي إىل انتهاك يف حقوق اإلنسان يف 
الرعاية الصحية وخلق فرص للفساد وأبرزها اللجوء إىل الواسطة ملن يستطع ذلك بسبب الحاجة. 

سوء استغالل املنصب يزيد من نفقات التأمني الصحي 
الحكومي  التأمني  لتحميل  العام،  القطاع  يف  مواقعهم  يستغلوا  الصحة  مجال  يف  العاملني  بعض 
تكاليف هي يف األصل ملصلحة مراكزهم وعياداتهم، ما يلحق األذى باآلخرين ويقلل فرصهم يف 
الحصول عىل الخدمات العامة وتحديدا عندما يضطر مرىض املستشفيات الحكومية لرشاء خدمات 
للحصول عىل  وأقاربهم  املرىض  للفساد حيث يسعى  فرصا  يخلق  املستشفى،  داخل  متوفرة  غري 
الخدمة من خالل شبكة عالقاتهم أو من خالل االلتزام بزيارة طبيب يف عيادته الخاصة لضامن 
اهتاممه بهم، كام يحدث يف العديد من حاالت الوالدة، فيقوم الطبيب نفسه بتسهيل حصولهم عىل 

الخدمة داخل املستشفي الحكومي، يف استغالل واضح للمنصب العام من أجل منافع شخصية. 

ويف حالة أخرى تم تحويل أطفال خدج إىل املستشفى اإلستشاري وهو مستشفى خاص بسبب 
عدم توفر حاضنة. األم نزيلة املستشفى الحكومي كانت تضطر للذهاب يومياً للمستشفى الخاص 
منه.  عانت  الذي  الصحي  لإلرهاق  باإلضافة  طفلها  إلرضاع  للمواصالت  اضافية  تكاليف  وتدفع 
مكث الطفل يف املستشفى مدة شهر. عند مغادرة املستشفى طلب من األهل دفع 70 % من قيمة 
الفاتورة حيث بلغت مساهمتهم حوايل 30 ألف شيقل، وهو مبلغ يفوق دخل الزوج العامل ملدة 
سنة كاملة. بعض املرىض يضطرون إلجراء فحوصات مخربية خارج املستشفى، ألن قامئة االنتظار 

الطويلة قد تضطرهم لالنتظار عدة أسابيع قبل الحصول عىل الخدمة.

 يفرتض توافر املقبولية العالية وأخالقيات املهنة يف العمل بنظام التأمني الصحي، ركزت عدة شكاوى 
من املواطنني عىل مامرسات لبعض األطباء ومزودي الصحة الذين يستغلون مراكزهم يف العمل 
الحكومي للكسب الخاص. حيث يسود االعتقاد يف املجتمع الفلسطيني أن أقرص الطرق لالنتفاع 
من التأمني الحكومي هو من خالل األطباء الذين يعملون يف عيادات خاصة إىل جانب عملهم يف 
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املشايف الحكومية من خالل قدرتهم عىل التأثري يف القرارات واملواعيد والفحوصات وتقريبها ملن 
يزورهم يف عياداتهم الخاصة بأرسع وقت، عىل حساب مصلحة العامة من املرىض. وعىل الرغم من 
محاولة وزارة الصحة إنفاذ القرار القايض مبنع األطباء يف القطاع الحكومي من مزاولة أعامل أخرى 
يف القطاع الذايت أو الخاص إال أن قرارا من نقابة األطباء منع تطبيق هذا القرار، وتغاضت وزارة 
الصحة عن القرار بسبب اإلرضابات وخوفاً من هجرة الكفاءات الطبية للقطاع الخاص، ويف النتيجة 
استمرت فرص استغالل املنصب العام لألطباء ملصالحهم الذاتية ومن األمثلة عىل ذلك قيام بعض 
الخاص، وتحويل املرىض  الحكومي ملريضه  التأمني  الفحوص املخربية عىل حساب  األطباء بطلب 
الستشارات أو خدمات إضافية غري رضورية ملصلحة مختربات ومراكز فحص ومستودعات أدوية 

محددة بهدف مصالح خاصة عىل حساب التأمني.

كام وأن ضعف التطور يف أجندة ووسائل تقديم العالج يف بعض املستشفيات واملراكز الصحية أتاح 

فرصة استغالل ذلك لعدد من األطباء من خالل تحويل بعض مرىض املستشفيات العامة للقطاع 

الخاص، بهدف املنفعة الذاتية. استمع فريق البحث للعديد من الشهادات التي يسود فيها االعتقاد 

بانعدام  اإلمكانية لحصولهم  عىل خدمات صحية جيدة يف القطاع الصحي الحكومي إال اذا حصلوا 

عىل تسهيالت بالواسطة، أو عن طريق التعاقد مع طبيب خارج املستشفى الذي يسهل لهم عمل 

الفحوصات داخل النظام الصحي الحكومي. وكل ذلك يتم عىل حساب توفري الخدمات والحقوق 

الصحية بعدالة لجميع املؤّمنني، وغالبا ما يدفع مثن ذلك رشيحة املرىض املهمشني.

يحاول بعض األطباء استخدام املرافق الحكومية لعمل عمليات جراحية ملرىض عياداتهم الخاصة 
الحالة تقدمت شكوى من أحد املرىض  الخاصة. ضمن هذه  العيادات  مقابل دفع مبالغ كشف 
لوزارة الصحة ومل يتخذ أي اجراء قانوين بحق هذا الطبيب مينعه من استغالل منصبه العام للكسب 
الخاص. وقام الطبيب برتهيب املريض من مخاطر إجراء العملية يف املستشفى الحكومي، يف انتهاك 
صارخ لحقوق اإلنسان وألخالقيات مهنة الطب. ال يتقدم املرىض بالشكاوى عىل الرغم من وجود 
صندوق شكاوى يف الوزارة خوفا من تبعات الشكوى كام يعتقدون وحرمانهم من الخدمة أو سوء 

معاملة من األطباء، ولعدم قناعة املواطنني بجدوى نظام املساءلة واملحاسبة يف القطاع الطبي.

يف املقابل يشكو األطباء ومزودي الخدمات من نقص الكوادر املؤهلة، مام يزيد من أعباء الكادر 
املتوفر، األمر الذي يقلل من جودة الخدمة ولكنه أيضاً يؤدي إىل انتهاك الحق يف الوصول لخدمات 
صحية جيدة وذات نوعية، ويخلق فرص فساد تتمثل يف استغالل املوقع العام. حيث أخرب أحد 
األطباء فريق البحث أنه يوجد عيادة خارجية يومني فقط لتخصص الكىل يف قطاع غزة، وهذا ال 

يغطّي االحتياجات يف القطاع ويقدر النقص بحوايل 60 %. 
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الواسطة واملحسوبية تطغى على احلق يف العالج 
كأن يتم تأجيل بعض العمليات الجراحية بإعطاء الدور لشخص آخر.26 وتكمن إشكالية التأكد من 
هذه الوقائع من أن الطب أمر متخصص، وفيه الكثري من التفاصيل التقنية واملهنية التي ال ميكن 
أن يفهمها عامة الناس، الذين تهمهم باألساس مصالحهم الخاصة وشعورهم باألمل واملرض، والحاجة 

للمساعدة.

أصحاب األمراض املزمنة من الفقراء غري املشرتكني يف التأمني الصحي الحكومي يتم إعتامد تأمينهم 
من قبل وزارة التنمية اإلجتامعية، وتقوم الوزارة بإجراءات تعجيزية سنوياً تأخذ من وقت املريض 
وتحرمه من العالج لفرتات طويلة أحيانا، وهذا بحد ذاته انتهاك بحق الكثري من املرىض خاصة 
الفقراء. يضطر مرىض الكىل تحديدا لإلنتظار لعدم توفر الخدمة يف القطاع الخاص، وألن جلسات 
يضطر  مام  شيقل(   500 تكلف  قد  كىل  غسيل  )جلسة  كل  جداً  مكلف  الكىل  وغسيل  العالج 

العائالت الفقرية لإلنتظار ثالثة شهور عىل األقل27.

يف العديد من القضايا التي متس التأمني الصحي ال يعرف املواطنون/ات ما لهم وما عليهم. قام 
فريق البحث بسؤال العديد من حاميل التأمني من موظفي السلطة  عن معرفتهم  بسلة الخدمات 
التي مينحهم إياها التأمني الصحي، فكانت اإلجابة سلبية. تحوي بطاقة األمني عىل معلومات بقامئة 
الخدمات التي ال يشملها التأمني، وال تحوي البطاقة عىل معلومات توضيحية حول حقوق حامل 
التأمني، وعند سؤال موظفي وزارة الصحة عن ذلك كانت إجابتهم بأن كل يشء غري ما هو منصوص 
عىل البطاقة فهو متاح لذا ال حاجة لذكره28. هذا األمر يضعف مشاركة حاميل التأمني يف املطالبة 

بحقوقهم/ن أو مساءلة الوزارة عندما ال تتوفر لهم الخدمات املناسبة. 

اإلطار القانوين الناظم للتأمني الصحي 
ال ينظم التأمني الصحي بقانون بل بنظام، وتستخدم دائرة التأمني الصحي نظام العام 2004 علام 

بأن هناك نظام أحدث يف العام 2006 ولكنه غري منشور يف الجريدة الرسمية. الوزير الحايل د. 

جواد عواد أشار يف أكرث من مقابلة صحفية إىل أهمية إصدار قانون ينظم التأمني الصحي. أهمية 

القانون تأيت من عدة جوانب وأهمها أن الوضع الحايل مرتهل بدرجة كبرية تجعل من الشمولية 

عبئا كبريا عليه، وتحديدا ألنها ترض مببدأ أسايس ألنظمة التأمني حيث »القادر يدفع« ليساند غري 

القادر. موظفو الحكومة هم وحدهم من يدفعوا بانتظام ألن مساهمتهم يتم اقتطاعها مبارشة من 

26  مقابلة مع والد احدى مريضات الكىل

27  مقابلة مع مريضة بالكىل

28  مقابلة مع موظف يف وزارة الصحة
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رواتبهم بينام باقي املواطنني يدفعون عند الحاجة إىل التأمني  وميكنهم أن يدفعوا بأثر رجعي ملدة 

6 أشهر ليكون التأمني ساري املفعول ويحصلوا مبوجبه عىل خدمات طبية مكلفة وتشكل عبئا عىل 

موازنة السلطة. أي أن القادر يدفع فقط عند الحاجة مام يضعف قدرة النظام عىل االستدامة. هذه 

التأمني الصحي  الظاهرة أكدها الكثري ممن متت مقابلتهم حيث دفعت إحدى املريضات رسوم 

لتتمكن من الحصول عىل تغطية لعالج خارجي فقط وشخص آخر دفع رسوم التأمني قبل موعد 

والدة زوجته لتتمكن من الوالدة يف املستشفى، وتوقف بعد الوالدة مبارشة. 

تتوافر ارشادات عىل الجدران يف عيادات الرعايه األولية، ويف املستشفى تشجع املرىض عىل التقدم 
بأي شكوى ضد أي شخص يف املجال الصحي طبيب أو غريه، وتنصحهم بوضع الشكوى يف صندوق 
خاص بالشكاوى. إال أنه من غري الواضح عدد الشكاوى التي تقدم. وجود إمكانية للشكوى تطور 
مهم من جانب الوزارة ولكن عدم اتخاذ إجراءات تحقيق ومحاسبة فعلية يقلل من ثقة الناس 

بأهمية تقديم شكوى ومتابعتها، ويزيد من امكانيات انتهاك الحق بالصحة وفرص الفساد.29

التأمني الصحي، يف مديريات الصحة حيث تتم  هناك ثالثة مستويات لضامن الرقابة عىل رسوم 
الجباية، ويف قسم املالية بوزارة الصحة، ويف دائرة الصحة بوزارة املالية حيث يتم التدقيق عىل 
الجباية. هناك تعليامت وإجراءات واضحة لكل مستوى من التدقيق عىل املبالغ التي يتم جبايتها.

فرص الفساد يف جباية التأمني الصحي تتمثل يف حاالت محدودة منها عىل سبيل املثال من خالل 
املؤسسات الرشيكة حيث قامت إحدى املؤسسات باصدار بطاقات معفاة من رسوم التأمني لغري 
املؤسسات  تعترب  الوضع.  تصحيح  وتم  التدقيق،  أثناء  يتم ضبطها  الحاالت  هذه  أن  إال  أعضائها 
الرشيكة واحدة من نقاط الضعف يف الجباية حيث يتم تجديد االتفاقيات مع هذه املؤسسات 
سنويا من خالل شخص واحد ومبوافقة الوزير، وال يوجد لجان تدقق يف االتفاقيات والرشوط، وعدد 

املستفيدين/ات ونسب االعفاءات.

29  مقابلة مع مريضة بالرسطان من غزة
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ثانيا: التحويالت الطبية 
الخدمات الصحية التي يتم رشاؤها من خارج الوزارة هي الخدمات املعفاة من الدفع جزئيا التي 
توفرها الوزارة للمؤّمن عليهم فقط من خالل تعاقدها مع املراكز الصحية غري التابعة لها سواء 

داخل فلسطني  أو خارجها. 

وقامت  املانحني(،  من  بتمويل  )أعدت  واضحة  وأنظمة  بروتوكوالت  عرب  التحويالت  هذه  تنظم 
الوزارة بتزويد فريق البحث بنسخ مطبوعة وأخرى الكرتونية من هذه اإلجراءات والربوتوكوالت 
التي تتوفر باللغتني االنجليزية والعربية. هذه األنظمة واإلجراءات مل متنع من وجود تذمر واسع 

من إدارة رشاء الخدمة ومامرساتها سواء يف الضفة الغربية أو قي قطاع غزة.

الوسطاء  من  التدخالت  وكرثة  الحكومي  القطاع  خارج  مرىض  تحويل  عىل  الطلب  زيادة  بسبب 
يف عمليات التحويالت، ومازال  هناك حاجة للتحويالت حتى بعد ما يقارب 20 سنة من استالم 
السلطة الفلسطينية ملهامها هو بحد ذاته قضية تحتاج إىل وقفة، وخصوصا اذا كانت التحويالت 
لعمليات وإجراءات طبية ميكن عملها يف الضفة الغربية أو قطاع غزة اذا توفرت احتياجات أساسية 
مثل املواد واألدوية الكيميائية ملرىض الرسطان، أو قطع غيار أو أجهزة معينة ملرىض الكىل. كام أن 
التحويالت خارج صالحيات سلة التأمينات بقرارات استثنائية لصالح أفراد متنفذين، وبكلفة عالية 
جدا، أدى ليس فقط إىل استنفاذ أموال التأمني بل أيضاً إىل استهالك موارد كبرية من موازنة السلطة 
الفلسطينية، مام يلحق األذى بحقوق املؤمنني خاصة غري القادرين عىل رشاء الخدمة من القطاع 
الخاص ويهدر املال العام الذي ميكن أن يستخدم يف تطوير القطاع الصحي، وبناء مرافق وتطوير 

أجهزة ومعدات تؤدي تدريجيا لالستغناء عن التحويل للخارج.

يحدد موقع الوزارة معايري رشاء الحاالت التي ميكن أن تحول إىل مؤسسات أخرى وهي: 

عدم توفر الخدمة املطلوبة يف املؤسسات الصحية الحكومية.أ. 

عدم توفر املعدات واالجهزة الطبية الالزمة للعالج.ب. 

عدم وجود أرسة بسبب نسبة األشغال الكاملة.ت. 

وجود قامئة انتظار طويلة تزيد عن 6 اشهر.ث. 

اإللتزام بدفع ما يرتتب عىل املريض من نسبة مساهمة من التكلفة االجاملية للعالج كام ينص ج. 

عليها قانون التأمني الصحي. 

املستشفيات ح.  قبل  من  املتقدمة  التوصيه  عىل  الطبية  التحويل  لجان  موافقة  عىل  الحصول 

الحكومية.
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وجوب توفري تأمني صحي ساري املفعول لدى املريض قبل اتخاذ قرار التحويل.30خ. 

الطبية من قطاع غزة تحديدا، حيث يشكوا  التحويالت  الشكوى حول  الفرتة األخرية تزايدت  يف 
املواطنون من تقليصات يف عدد الحاالت املحولة للخارج، يف السابق كان 200 تحويلة شهريا، اآلن 
ال يزيد عن 50 تحويلة فقط. ويعتقد الكثريون أن عامل الواسطة واملعرفة يلعب دورا يف ترسيع 
أخذ هذا الحق. يتعارض هذا األمر مع ما أكدته مصادر وزارة الصحة من وجود بروتوكوال ولجان 
متخصصة تبحث يف كل حالة، ووجود أطباء متخصصني يقررون أولوية الحاالت وأهميتها. املكان 
الذي يتم التحويل له يحدد من قبل لجان متخصصة تقرر أفضلية العالج، ومناسبة تكلفته. عادة 

ما يتم التحويل لألمراض الصعبة والتي ال تتوفر امكانيات لعالجها.

نوعية  بأن  علام  الغربية  الضفة  يف  محدد  تعليمي  ملستشفى  تحويلهم  من  املرىض  بعض  اشتىك 
مرضهم ال يتم عالجها يف ذلك املستشفى، وسط توقعات أن املستشفى يستفيد ماديا من قضاء 

املريض ليلة واحدة عىل األقل، بينام قد تكون هذه الليلة هاّمة يف رحلة العالج.  

رسمي،  قرار  هناك  نعم  ترفض31«.  والهندي  الطبية  التحويلة  عىل  يوافق  عباس  »الرئيس 

وال أريد التوقيع عىل التحويلة الطبية الخاصة بابنك، ألنه إن متت املوافقة، سيتم املوافقة 

عىل باقي املرىض من ذات الحالة، والعالج يحتاج ملبالغ كبرية. »هكذا جاء الرد املبارش من 

قبل مديرة دائرة رشاء الخدمة يف وزارة الصحة أمرية الهندي. حصلنا عىل املوافقة من قبل 

الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة، ولكن املفاجأة الكربى، أن مسؤولة 

التحويالت أمرية الهندي رفضت التوقيع عىل التحويلة بحجة املبلغ الكبري الخاص بالعالج 

والذي ستتكفل به السلطة الفلسطينية.« بالنسبة ألهل هذا املريض بالتأكيد أن قضية ابنهم 

يتاح  ال  الذي  األمر  متنفذين،  الوصول ألشخاص  من  متكنوا  ولكنهم  اهتاممهم،  مركز  هي 

للغالبية العظمى من املرىض.

 

 http://www.moh.ps/Index/Circle/CircleId/41/Language/ar  30

31  مديرة دائرة رشاء الخدمة والتي تتعرض أثناء إعداد هذه الدراسة لحملة من التشويه الشخيص واالتهامات املبارشة.
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أموال تضيع من خزينة الدولة بسبب التحويالت الطبية إىل اخلارج 
أشار تقرير لإلئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان صدر عام 2014 إن وزارة الصحة ال تقوم 

بتدقيق فواتري املستشفيات اإلرسائيلية التي تخصم مبارشة من قبل الجانب اإلرسائييل شهريا من 

أموال املقاصة، حيث مل تتم املطالبة يف فواتري املستشفيات اإلرسائيلية من قبل وزارة الصحة  للفرتة 

املمتدة ما بني العام 1994 إىل بداية العام 2013. أي أن وزارة الصحة مل تدقق املبالغ املدفوعة 

للمستشفيات اإلرسائيلية التي تقدر بحوايل 600 مليون شيقل لفاتورة العالج ما بني 2003 و2012 

والتي متثل حوايل 22 % من مجمل االنفاق عىل العالج خارج وزارة الصحة. هذا وتشري املعطيات 

إىل أن الجهات التي تدير هذا امللف من الجانب اإلرسائييل، والتي تربطها مصالح مع املستشفيات 

تقدم  التي  والعالجات  اإلجراءات  بتفاصيل  الفلسطيني  الجانب  معرفة  تستغل عدم  اإلرسائيلية، 

للحصول عىل أضعاف ما يستحقونه من حقوق مالية.

الالزمة  الطبية  الخدمات  لتوفري  الفلسطينية  الصحة  وزارة  بذلتها  التي  الجهود  من  الرغم  عىل 

أرايض  داخل  يف  الخاص  للقطاع  التابعة  أو  الحكومية  الطبية  املؤسسات  يفي  سواء  للمواطنني، 

السلطة الوطنية أو خارجها، إال أن هذه الجهود شابها العديد من أوجه النقص. فقد استمرت وزارة 

الحكومية. وتشري  املشايف  للعالج خارج  املرىض  بتحويل كثري من  املاضية  السنوات  الصحة خالل 

الدراسة إىل التوسع يف التحويالت الطبية سواء عىل مستوى أعداد املستفيدين من هذه الخدمة أو 

يف التكلفة املالية التي تتحملها خزينة السلطة الفلسطينية.

كام وأن الجهات الرسمية التي تأخذ قرارات استثنائية بإعفاء أطراف من رسوم التأمني الصحي أو 

تأمني عالجات خارج إطار سلة الخدمات التي يقدمها التأمني التي تقوم بتأمني دفع األموال املرتبة 

عىل ذلك من موازناتها األمر الذي يضعف أموال صندوق التأمني الصحي بشكل عام، ويفتح املجال 

لفوىض استعامل موارده مبا فيها استخدام جزء من هذه األموال للعالج يف الخارج، كل ذلك يؤدي 

إىل إستنزاف األموال املخصصة لصحة جميع املرىض األمر الذي ينعكس سلبا عىل حق الضعفاء 

منهم. 



28

األخطاء الطبية
ال يوجد يف القانون الفلسطيني أي أحكام ترشيعية خاصة مبوضوع األخطاء الطبية، وإمنا تطبق 

األسس  مخالفة  عىل  بالعادة  تنطبق  التي  العامة  والجزائية  واملدنية  اإلدارية  القانونية  األحكام 

أو اإلهامل.  التقصري  إطار  تندرج يف  أن  والتي ميكن  املختلفة،  املهن  املتبعة من أصحاب  املهنية 

الفلسطيني لألحكام  األعىل  القضاء  فليس هناك تصنيف لدى مجلس  القضايئ  املستوى  أما عىل 

والدعاوى  القضائية  األحكام  كامل  معرفة  خالله  من  ميكن  لديه،  املوجودة  والدعاوى  القضائية 

قضائية  أحكام  هناك  ليس  أنه  كام  املنظورة.  أو  فيها  املحكوم  الطبية  األخطاء  الخاصة مبوضوع 

صادرة عن محكمة النقض الفلسطينية تتضمن مبادئ قضائية مميزة يف موضوع األخطاء الطبية، 

ويكون من شأنها أن تدفع باملرشع الفلسطيني إىل تبني ترشيعات خاصة يف هذا الشأن.

كام أنه ليس هناك معلومات واضحة عن توزيع قضايا األخطاء الطبية بني القطاع الصحي الخاص 

والقطاع الصحي العام، وال يوجد أي قطاع صحي يف فلسطني يخلو من األخطاء الطبية. وال يوجد 

لدى الجهات الصحية الخاصة والعامة نظام متكامل لتوثيق قضايا األخطاء الطبية ودراستها، ومن 

ثم التوصية باإلجراءات التي يتوجب اتخاذها لتعزيز أنظمة السالمة للمرىض طوال مراحل العالج. 

بدراستها  وتقوم  األخطاء،  هذه  توثيق  مبهمة  تقوم  أهلية  أو  رسمية  مؤسسة  أي  يوجد  ال  كام 

والخروج منها بالعرب واالستخالصات التي من شأنها أن تحد منها. ليس هناك تقبل حقيقي للتعامل 

مع قضايا األخطاء الطبية، ويف أغلب الحاالت التي إعرُتف فيها بوقوع خطأ طبي، مل يتجاوز اإلجراء 

املتخذ بحق من ثبت وقوع الخطأ منه اتخاذ إجراءات تأديبية فحسب، مع أن التجربة العاملية 

أكدت يف كثري من املناسبات وكثري من الدول عىل وقوع أخطاء طبية حتى يف الدول املتقدمة طبيا 

واقتصاديا.

هناك مشكلة حقيقية يف التحقيقات اإلدارية التي تجري من لجان التحقيق الطبية الفلسطينية، 

حيث أنها قليال ما تدين أحًدا بوقوع خطأ طبي، وإذا تطلب ذلك، ليس بشكل مبارش، وإمنا من 

لدى  يوجد  وال  منها.  املشكو  الصحية  املؤسسة  يف  باتخاذها  تويص  التي  اإلجراءات  جملة  خالل 

نقابة األطباء او لدى وزارة الصحة لجان طبية فنية دامئة للتحقيق يف الحوادث الطبية التي تقع 

يف املؤسسات الصحية العامة أو الخاصة، وإمنا يتم تشكيل لجان للتحقيق يف الحادثة الطبية لدى 

وقوعها فقط. وأظهرت العديد من الدراسات ارتفاع التكلفة املالية لألخطاء الطبية عىل املستوى 

العاملي سواء يف معالجة اآلثار الطبية الناجمة عن الخطأ أو يف إعادة تأهيل املترضرين منها أو يف 

املالية املرتتبة عليها، هذا باالضافة إىل عدم وجود  الناجمة عنها والتعويضات  القانونية  التبعات 

أحكام قانونية خاصة باملساءلة عن الخطأ الطبي بشكل خاص عىل املستويات اإلدارية والقضائية 

نظام  وجود  وعدم  الطبية،  األخطاء  ضد  للتأمني  الزامي  قانوين  نظام  وجود  وعدم  والترشيعية، 
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التسوية الودية يف قضايا األخطاء الطبية بشكل خاص وبطريقة تضمن عدم الوصول إىل القضاء، 

عالوة عىل عدم وجود تصنيفات دقيقة لقضايا األخطاء الطبية التي يتعامل بها القضاء أو النيابة 

العامة، وعدم وجود نظام توثيق لقضايا األخطاء الطبية، وضعف إجراءات التحقيق اإلدارية يف 
قضايا األخطاء الطبية والتي يُبنى عليها باألساس مبدأ املساءلة املدنية والجزائية الحقا.32

عدم وجود قانون للتأمني عن األخطاء الطبية يلحق الرضر بحق املواطن يف التعويض

توريد وتخزين األدوية واألغذية

قطاع الدواء قطاع واسع وفيه العديد من الالعبني األساسيني الذين من الصعب حرصهم. هناك 
وانتشار  لألدوية،  الخاص  االسترياد  بالسوق من خالل  التحكم  القدرة عىل  لعدم  مجاالت واسعة 
أدوية غري مراقبة ومل يتم فحصها يف مختربات وزارة الصحة ومن أهم األمثلة عىل ذلك األدوية التي 
لتفيش  نتيجة  املتنوعة.  األدوية  التجميل وغريها من  للتنحيف، ومستحرضات وكرميات  تستخدم 
ظاهرة االتجار باألدوية واألغذية الفاسدة يف ظل الضعف يف الرقابة واملساءلة الرسمية واملجتمعية 
عليها وحامية املستهلك الفلسطيني منها، ملا له من أثر كبري عىل حياة املواطنني وحقهم يف الحامية 
والتمتع بالحصول عىل الغذاء والدواء السليم كجزء من منظومة الحقوق الصحية الواجب توفريها 

وحاميتها للمواطن. 

متلك  أيضاً  ولكنها  باألدوية،  الحكومية  والعيادات  املستشفيات  بتزويد  الصحة  وزارة  تقوم 
صالحية الرقابة واملتابعة والتفتيش عىل مزودي األدوية اآلخرين، مبا يف ذلك الصيدليات الخاصة، 
واملستشفيات الخاصة. ويشكو بعض املواطنني من عدم توفر األدوية يف بعض العيادات واملراكز 

الصحية الحكومية، وتحديدا األدوية املرتفعة الثمن، فيضطروا لرشائها عىل حسابهم الخاص. 

األدوية تتوفر ولكن ليس لكل الناس، األولوية حسب الشخص، وعالقاته، والرتبة 

العسكرية يف حالة الخدمات الطبية العسكرية33.

32  معن ادعس- تقرير بعنوان االخطاء الطبية: نحو حامية قانونية متوازنة ألطراف االخطاء الطبية، الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان 

»ديوان املظامل«

33  مقابلة مع مريض عنده تأمني من الخدمات الطبية العسكرية
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عندما قابلنا املسؤولني يف وزارة الصحة اتضح لنا وجود عدة مستويات تتحكم يف توفر الدواء 
وهي:

دائرة الصيدلة: التي تحدد قامئة األدوية األساسية والتي أكدت أنه طرأ تحسن ملموس يف قطاع 
الدواء يف السنوات األخرية وذلك لعدة أسباب منها توفر سلة أدوية أساسية تشمل وقت أعداد 
تحديث هذه  ويتم  العاملية،  الصحة  منظمة  توصيات  بناء عىل  أساسيا  الدراسة عىل 562 صنفا 
القامئة وفق الحاجة من خالل لجنة متخصصة تابعة لدائرة الصيدلة يف وزارة الصحة الفلسطينية. 
اللجنة تجدد سنويا ولها رشوط مرجعية واضحة، وتجتمع باستمرار لضامن عدم وجود أي تأخري 

يف اقرار اصناف الدواء املطلوبة.

دائرة املشرتيات: والتي تعتمد عىل معايري واضحة للرشاء بناء عىل قانون املشرتيات العامة ولها 
لجان ذات تشكيل واضح تقوم بتحديد االحتياجات، واستدراج العطاءات وعمل العقود الالزمة 

لرشاء األدوية.

دائرة املستودعات العامة: والتي تقوم بتخزين وتوزيع األدوية واملستهلكات حسب االحتياجات 
عىل جميع العيادات واملستشفيات.

حسب تقدير فريق البحث فإن معايري النزاهة والشفافية واملساءلة تتوفر يف عمل هذه الدوائر، 
من حيث تشكيل اللجان، وضع رشوط مرجعية لها، نرش قراراتها للمعنيني، وضع آليات لالعرتاض 

عىل القرارات، ونرش القرارات عىل الصفحات االلكرتونية وصفحات التواصل االجتامعي. عىل سبيل 
املثال دائرة املشرتيات تقوم بفتح العطاءات أمام الرشكات املشاركة، وتنرش النتائج، وتتيح املجال 

لالعرتاض خالل مدة زمنية واضحة ومنشورة. 

 

عدم الوصول للدواء الالزم ويف الوقت املناسب ميثل انتهاكا للحق يف الصحة 

ويف نفس الوقت يخلق فرصا للفساد، خصوصا إذا مل يتوفر دواء ملرض مزمن أو ملرض نفيس مام 
ينعكس سلبا عىل صحة املريض، أو إذا حصل بعض املرىض عىل أكرث من مخصصاتهم مام يحرم 
كثري من  املرىض. يف  منازل  األدوية يف  تخزين  الحصول عىل حصصهم، ويؤدي لسوء  آخرين من 
الحاالت ال تتوفر األدوية الالزمة عند الحاجة لها، أو تتوفر من رشكات مختلفة أو بعيارات مختلفة 

مام يربك املرىض ويؤثر عليهم. 

الداخلية،  السوق  تنظيم  بلجنة  الغربية  الضفة  أسواق  الفاسدة يف  األغذية  مكافحة  مهمة  تناط 
الضابطة  املؤلفة من تسع جهات؛ وزارة االقتصاد )حامية املستهلك( ثم وزارتا الصحة والزراعة، 
لجنتا  وأيضاً  التجارية  والغرف  الغذائية  الصناعات  اتحادا  املستهلك،  الجمركية، جمعيات حامية 
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السالمة العامة واألمن اإلقتصادي يف جهاز األمن الوقايئ34. يف قطاع غزة هناك ست جهات رقابية 
الغذائية، هي وزارة  الرقابة  موجودة يف السوق وهي جهات رسمية حكومية لها دور يف عملية 
وأيضاً  الرشطة،  الزراعة،  وزارة  )البلديات(،  املحيل  الحكم  وزارة  الوطني،  االقتصاد  وزارة  الصحة، 
دائرة سالمة  تتبع  غزة  الغذائية. يف  املواد  مواصفات  تصدر  التي  واملقاييس  املواصفات  مؤسسة 
الغذاء دائرة الطب الوقايئ أما يف الضفة فهو يتبع )صحة البيئة(. يوجد طب وقايئ يف الضفة ولكن 

ال يندرج تحت صالحياته مراقبة األغذية.

أنها  الفاسدة فقدر  باألغذية  التسمم  تقرير صحفي استقصايئ رصد عىل مدار عام كامل حاالت 
رام  يف  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وإحصائيات  أطباء  شهادات  بحسب  سنويًا،  تسمم  حالة   500
التي تعالج  باألعشاب والوصفات الشعبية ومن الصعب  الله هذا عدا عن اآلالف من الحاالت 
تقدير عددها.35 كام يوجد يف كل مدينة فلسطينية تقريبا محالت تجارية تقوم ببيع مواد غذائية 
إقبال  العامة وسط  الصحة  اإلنتهاء بأسعار زهيدة مام يشكل خطرا عىل  شارفت صالحيتها عىل 
كثيف وخصوصا من ذوي الدخل املحدود والفئات الفقرية واملهمشة، ويف ذلك خطورة عىل حياة 

املستهلك الذي قد يبتاعها فاسدة أو تفسد لديه بعد فرتة وجيزة.

الصعب  ومن  مفتوح  سوق  الفلسطيني  السوق  أن  البحث  لفريق  أكدت  الصحة  وزارة  مصادر 
الوزارة  تسيطر  حيث  اسريادها،  يتم  التي  الغذاء  ألنواع  وتحديدا  الحايل  بوضعه  عليه  السيطرة 
عىل أقل من 30 % من إمكانيات الرقابة عىل هذه األغذية يف حني تسيطر بشكل شبه تام عىل 
للجنة  واللوجستية  املادية  اإلمكانيات  قلة  لذلك  يضاف  محليا.  إنتاجها  يتم  التي  األغذية  أنواع 
تنظيم السوق وضعف التنسيق بني أذرعها، وتعدد املرجعيات القانونية مع وجود ثغرات يف قانون 
العقوبات. كام أن شلل آليات سن أو تعديل القوانني – بسبب تعطل املجلس الترشيعي منذ عام 

2006- يزيد من تعقيد االمور أكرث. 

تؤكد مصادر يف وزارة الصحة عىل توفر الحد االدين من الفحوصات البيولوجية، ولكن هناك نقص يف 
الفحوصات الكيميائية، مثل بعض فحوصات االصباغ، ومخلفات املواد الزراعية، واملواد الكيميائية 
االشعاعي غري  والتلوث  االشعاعات  فحوصات  وأيضاً  بها عجز،  يكون  أو  متوفرة  أحيانا غري  هذه 
متوفرة. أما الفحوصات الكيميائية يف حالة عدم توفرها يف وزارة الصحة ميكن فحصها مبختربات 
وزارة االقتصاد. معظم عمليات الضبط كانت وال تزال تنّفذ عرب بالغات من املستهلك الفلسطيني 
الذي اختار طريق حامية نفسه، وهذا موثق لدى وزارات االختصاص. إن وعي املستهلك ساهم 
ويساهم يف هذا املجال، إال أن اإلجراءات القانونية وخلق رادع فاعل ضد من يتاجر بهذه السلع ال 

زال ضعيفاً، األمر الذي يسبب احباطاً لدى الرأي العام الفلسطيني36.

34  خلف أغذية فاسدة تهدد صحة املستهلك يف األرايض الفلسطينية 2015/01/12

35  نفس املصدر  

 https://www.aman-palestine.org/ar/media-center/2284.html  36
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تقوم وزارة الصحة بالرقابة الدورية عىل األغذية باستخدام عدة آليات منها تنفيذ حمالت تفتيش، 
فمثال قامت بحمالت تفتيش عىل املخابز ومحالت بيع العصائر ومطاعم الشاورما، وتم إيقاف عدة 
منشئات عن العمل، وإنذار منشآت أخرى. عادة ما يتجاوب أصحاب املنشآت ويقومون بتحسني 

أوضاعهم، واإللتزام بالرشوط التي يجب توفرها باملنتج، وبالتايل بعد فرتة يعاد فتح املنشأة.

تم إعداد اسرتاتيجية سالمة الغذاء يف فلسطني 2017 – 2022 وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، 
وعملت أطراف متعددة منها جمعية حامية املستهلك لتعديل قانون حامية املستهلك رقم 21 لعام 
2005. ترص جمعية حامية املستهلك أن اإلجراءات مبجملها بطيئة وال تتناسب مع حجم املخالفات 

التي تطال سالمة الغذاء ومتس بحقوق املستهلك.

املحورية.  املستهلك  قضايا  بشمولية  ويغطي  لعام 2005،   21 رقم  قانون حامية مستهلك  يوجد 
وتتمثل هذه القضايا برضورة إشهار األسعار، ومحاربة الغنب  التجاري والغش والتالعب باألسعار 
واألغذية والسلع. وينظم القانون آلية حامية املواطنني، من خالل تأسيس جمعية  حامية املستهلك، 
واملجلس الفلسطيني لحامية املستهلك، ويتيح للجمعيات رفع قضايا نيابة عن املستهلك دون أي 

 حاجة لتوكيل كونها جمعيات متثيلية، ويركز عىل قضايا تنسيقية بني الجمعية والقطاع العام . 

يجرم قانون حامية املستهلك لعام 2005 االتجار باألغذية الفاسدة، ورغم ذلك فإن الجهات ذات 
العالقة )بخاصة النيابة العامة(، تتحدث عن ثغراث دستورية يف الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
كخلوه من تعريف بعض املصطلحات مثل )منتهية، تالفة، فاسدة( بالتايل يلجأ قضاة لتطبيق قانون 
العقوبات األردين الصادر عام 1960، والذي يتعامل مع جرائم الفساد يف الدواء والغذاء عىل أنها 
“جنحة” بسيطة تستبدل العقوبة يف عدد كبري منها بالغرامة. ولدى الرجوع لألحكام الصادرة عن 
محاكم الضفة الغربية منذ عام 1996 حتى اكتوبر 2014، يتضح أنه مل يصدر أي حكم بالسجن يف 
حده األعىل عرش سنوات. ويالحظ أيًضا من املعطيات التي استقيت من مجلس القضاء األعىل أن 

واحدة من كل عرش قضايا تسقط بالتقادم بسبب طول فرتة التقايض.
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الفاسدة وترسيع  طالبت مؤسسات املجتمع املدين بإشهار أسامء املتهمني بتزويد األغذية 

يف  وتحديدا  اإلنسان  بحقوق  ميس  أن  ميكن  تقول  حقوقية  مؤسسة  القضائية.  اإلجراءات 

حال كانت التهم باطلة أو تستخدم اإلدعاءات من أجل تصفية حسابات. وقام ائتالف أمان 

باقرتاح قانون معدل لقانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001 اقرتح فيه تعديل املادة 

)59( من ذلك القانون لتصبح عىل النحو اآليت: “ تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي 

تسفر عنها من األرسار التي ال يجوز إفشاؤها، ويعترب إفشاؤها جرمية يعاقب عليها القانون، 

إال يف القضايا التي تكون ذات عالقة بحامية املستهلك وصحته والتي يجوز للنائب العام 

نرش معلومات بشأنها، عىل أال تتضمن املعلومات املنشورة تأكيدا إلدانة املتهم، أو مساسا 

بفرضية براءة املتهم حتى تثبت إدانته”.

وهذا التسابق أحيانا يدخل جهة رقابية عىل قطاع ليس مجالها وال تستطيع أن تقدم الرأي الفني 
الدقيق به. 

لتفقد 50  “الصحة” )100 مكلف فقط(،  أعداد مراقبي  املرضية عىل وقع نقص  الحاالت  تتزايد 

الف منشآة مرخصة بعضها يخضع لتفتيش سنوي واآلخر يخضع لتفتيش دوري مستمر؛ مطاعم، 

محالت بيع أغذية ومصانع. وسط تضارب مسؤوليات ومهام بني جهات الرقابة والرتخيص، يضاف 

لذلك قلة اإلمكانيات املادية واللوجستية للجنة تنظيم السوق وغياب التنسيق بني أذرعها، وتعدد 

تعديل  أو  سن  آليات  شلل  أن  كام  العقوبات.  قانون  يف  ثغرات  وجود  مع  القانونية  املرجعيات 

األغذية  أطنان من  أدى إىل تدفق  الترشيعي منذ عام 2006-  املجلس  القوانني – بسبب تعطل 

الفاسدة لألسواق ما يؤدي إىل تسجيل 500 حالة تسمم سنويًا، بحسب شهادات أطباء وإحصائيات 

وزارة الصحة الفلسطينية يف رام الله.

يلجأ القضاة لتطبيق العقوبة األدىن ألن “القوانني تتعارض يف بعض نصوصها، ويغيب عنها االنسجام 
الترشيعي، فتتعدد النصوص القانونية التي تحكم الواقعة الواحدة”. تعاملت املحاكم الفلسطينية 
مع 210 قضية تتصل بأغذية وبضائع فاسدة بني 1996 و2014. تبني االحصائيات كذلك أنه صدر 

37 حكام بالرباءة )18 %(- من إجاميل القضايا املحولة للمحاكم.
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عدد األحكام

48 حكامغرامة مالية من 10 إىل 100 دينار

40 حكامغرامة مالية من 100 إىل الف دينار

5 أحكامغرامة مالية من الف إىل 5 آالف دينار

حكم واحدغرامة مالية من 5 إىل 10 آالف دينار

5 أحكامالحبس شهر

3 أحكامالحبس شهران

42 حكامالحبس ثالثة شهور

حكامنالحبس ستة شهور

حكم واحدالحبس سنة واحدة

37 حكامبراءة

21 حكامسقوط القضية بالتقادم

5 أحكامالتحويل للنيابة لعدم االختصاص

جدول تقريبي يوضح طبيعة األحكام الصادرة عن محاكم الضفة بخصوص قضايا أغذية فاسدة 
)210 قضايا( بني 1996 حتى 2014. 37

جرائم الدواء 
انترشت مظاهر وحاالت جرائم الغذاء والدواء عام 2017 مع تعدد املرجعيات الرسمية التي تتابع 
هذه القضية، ومع دور ضعيف من قبل منظامت املجتمع املدين التي تعنى بحامية املستهلك.  
تاريخ  لغاية  تاريخ 1/1/2017  من  الغربية  الضفة  االقتصادية يف  الجرائم  نيابة  وطبقا إلحصائية 
31/10/2017، فقد تم الكشف عن وجود 120 مخالفة وتهمة تتعلق باملجال الصحي، كلها جنح 
وليس جنايات، حيث أحيل إىل املحكمة 106 فيام تبقى 14 تهمة قيد التحقيق. وهذا يفرس إنتشار 

جرائم الدواء ألن العقوبات غري رادعة ملرتكبي تلك االنتهاكات والجرائم. 

37  صحيفة الحياة الجديدة- تحقيق استقصايئ، أغذية فاسدة تهدد صحة املستهلك يف األرايض الفلسطينية



35

يتعرض مفتشو وزارة الصحة لعدة مواقف من الواسطة، والضغوطات من صانعي القرار بالرغم 
مع  املبارشة  عملهم  طبيعة  بسبب  فساد  لشبهات  املفتشون  يتعرض  كام  تجاوزات،  وجود  من 
القطاع الخاص، عىل الرغم من أن تنفيذ العقوبات واإلجراءات القانونية بحق املخالف ليس من 
اختصاصهم، ويتمحور دورهم األسايس يف تقديم الرأي الفني حول صالحية الغذاء ومعايري الصحة 
يتم  الغذائية  املواد  ومنشئات  املؤسسات  وبني  الوزارة  مفتيش  بني  التواصل  املهنية38.  والسالمة 
بشكل روتيني من خالل تجديد الرتخيص سنويا، ويتكفل املفتشون برشح األمور األساسية املطلوب 

توفريها باملنشأه، ومتابعة مدى اإللتزام بالتنفيذ.

احلق يف احلصول على املعلومات الصحية
ما زال قانون الحق يف الحصول عىل املعلومات يراوح مكانه عىل الرغم من تعهد رئيس الوزراء 

السيد رامي الحمد الله بإطالقه أواخر العام 2016. 

مدونات سلوك العاملني يف القطاع الصحي )األهلي واخلاص والعام(
مل ينص القانون األسايس الفلسطيني عىل أخالق املهن الصحية، ومل يتناول ذلك بشكل مبارش، أو 

ضمن مادة مستقلة. فقد نص القانون األسايس الفلسطيني عىل عدم جواز إجراء أي تجربة طبية 

أو علمية عىل أحد دون رضا قانوين مسبق، وال يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعالج أو 

لعملية جراحية، إال مبوجب القانون الذي ينظم ذلك. وتناول القانون »تنظيم عالقات العمل مبا 

يكفل العدالة للجميع، ويوفر للعامل األمن والرعاية الصحية واإلجتامعية. كام أكد القانون عىل 

عدم إستغالل األطفال ألي غرض كان، وعدم السامح لهم بالقيام بعمل يلحق رضر بسالمتهم أو 

بصحتهم أو بتعليمهم. أما قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004 حدد العقوبات املقررة عىل 

من يخالف أحكام القانون«)23(.

من األمثلة عىل مدونات السلوك يف القطاع الصحي، مدونة السلوك التي أعدها االئتالف من أجل 

الخاصة  الخريية اإلسالمية  املقاصد  إدارة مستشفى جمعية  بالتعاون مع  أمان  النزاهة واملساءلة 

األخالقية  الواجبات  تعكس  أساسية  مبادئ  ست  عىل  املدونة  اعتمدت  حيث  املشفى.  مبوظفي 

الخاصة بسلوك املوظف يف مستشفى املقاصد أثناء تأديته للخدمة مام يعزز احرتام كرامة املرىض 

باعتبار ذلك حقا اساسيا من حقوق اإلنسان حسب اآليت:

38  مقابلة مع موظف يف وزارة الصحة
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إحرتام القانون: ويعني اإلمتثال للقواعد واألحكام القانونية الناظمة للعمل؛ أي الترشيعات . 1

الصحية مبختلف مستوياتها القانونية، وتطبيق أحكام القضاء دون تأخري أو إبطاء، ألن مبدأ 

سيادة القانون وإستقالل القضاء أساس للحكم الصالح.

أية . 2 عن  بعيداً  املوظف،  عىل  املعروضة  القضية  يف  مبوضوعية  الترصف  وتعني  الحيادية: 

لكافة  املختلفة  الصحية  املجاالت  يف  واإلرشاد  والنصح  الخدمات  وتقديم   أخرى،  اعتبارات 

املواطنني بذات الجودة املطلوبة، وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية املختلفة.

النزاهة: وتعني تقديم الخدمات للمواطنني بأمانة وإخالص، ألن خدمة املواطن ونيل ثقته . 3

هام غاية الوظيفة العامة، لذلك فإنه يتوجب عىل موظف املستشفى أن يسعى للحفاظ عىل 

ثقة املواطنني وتعزيزها والتأكيد عىل أهمية نزاهة اإلدارة الصحية، والحرص عىل املصلحة 

العامة للمجتمع؛ بأال يستخدم منصبه وسلطاته أو يسمح باستخدامها بطريقة غري سليمة، 

وأن يغلب املصلحة العامة عىل مصالحه الخاصة يف حال نشوء تضارب بني هذه املصالح، وأن 

يكشف عن حاالت إساءة إستخدام السلطة واستغالل النفوذ وسوء اإلدارة يف حال اطالعه 

عليها، وأن ال يكشف عن أي معلومات رسمية بطريقة غري صحيحة أو أن يستخدمها ألغراض 

شخصية.

املهنية: تعني أن عىل موظفي املستشفى، عند أدائهم للواجبات الوظيفية، ضامن تنفيذها . 4

وفق أعىل املعايري املهنية املتعارف عليها يف تقديم الخدمات الصحية، مبا يضمن جودة وكفاءة 

الخدمات املقدمة، ونيل ثقة املواطنني ورضاهم.

واجتهاد . 5 بكل جد  املواطنني  تجاه  يؤدي واجبه  أن  املستشفى  تعني عىل موظف  االجتهاد: 

اإلنساين  الصعيد  عىل  الكثري  منه  ويتوقعوا  حاجة  أصحاب  أنهم  يدرك  وأن  وانتباه،  وعناية 

والخدمايت، وعليه أن يتقيد بالعدالة اإلجرائية املطلوبة يف عملية صنع القرارات اإلدارية، وأن 

يقدم النصيحة املناسبة ملسؤوليه يف العمل ويف التوقيت املناسب، وأن يتجنب السلوك الذي 

ينم عن اإلهامل أو عدم االكرتاث.

االقتصاد والفعالية: ينبغي عىل موظف املستشفى عند قيامه بواجباته الوظيفية أن يحرص . 6

عىل عدم تبديد املال العام أو إساءة استخدامه أو استعامله بطريقة غري سليمة، وأن يدير 

كل أشكال املوارد العامة كاملوارد البرشية واملادية بطريقة تؤدي إىل الحفاظ عىل املمتلكات  

واإليرادات العامة، وأن يضمن تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنني بفعالية وجودة 
عالية يف األداء.39

39  مدونة السلوك واملعايري االخالقية للعاملني يف مستشفى جمعية املقاصد الخريية االسالمية.
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دور اجلهات الرقابية الرمسية يف محاية احلق يف الصحة من الفساد
ذكرت وزارة الصحة يف تقريرها السنوي لعام 2016 عدم توفر ما نسبته 23 % من األدوية خالل 
عام 2016، وبينام بلغ عدد حاالت الرسطان املبلغ عنها يف الضفة الغربية نحو 2536 حالة، حيث 
أن 25 % من أدوية الرسطان مل تتوفر يف فلسطني، كام ان عدد حاالت السكري املبلغ عنها لعام 
2016 يف الضفة الغربية وحدها وصلت إىل 5148 حالة مل يتوفر سوى ما نسبته 15 % من أدوية 
السكري يف نفس العام. اما عدد حاالت األمراض النفسية فبلغ 2712 حالة مل يتوفر ما نسبته 18 
% من األدوية النفسية يف فلسطني يف عام 2016. وبلغت حاالت مرىض الفشل الكلوي يف الضفة 

الغربية 1119 عام 2016 اال أن 17 % من أدوية زراعة الكىل مل تتوفر أيضاً يف فلسطني40. 

طبقا لتقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية السنوية لعام 2015 فقد أشار التقرير إىل جملة 
قضايا متس القطاع الصحي41:-

عدم وجود موازنة كافية لتغطية احتياجات املرىض من الدواء بوجود فجوة مبقدار 86 مليون . 1

شيقل لتغطية االحتياجات الفعلية لألدوية والتي قدرت وقتها مببلغ 290 مليون شيقل عام 

.2015

عدم وجود آلية معتمدة وواضحة لتحديد احتياجات وزارة الصحة من األدوية والذي يعتمد . 2

عىل مدى توفر مخصصات يف املوازنة املرصودة لرشاء األدوية، وعدم إجراء التخطيط املناسب 

والالزم يف مجال رشاء األدوية.

نتيجة لسوء التخطيط، تجاوز مبلغ رشاء األدوية املخصص يف املوازنة املعتمدة للعام 2015 . 3

لوزارة الصحة مببلغ 22.7 مليون شيقل أي بزيادة 11 % عن املخصص حيث أن املخصص 

204.3 مليون شيقل، وبالتايل تم رشاء أدوية مبا قيمته 227 مليون شيقل 

مل يتم توريد كافة األدوية يف عطاء 2015 لوزارة الصحة حيث أن 32 صنفا مل يتم توريدها . 4

إىل املستودع املركزي، يف حني أن 168 صنفا غري متوفرة يف بعض املراكز الصحية أي ما نسبته 

30 % من األدوية )القامئة األساسية لألدوية تشمل 530 صنف(، نتيجة لضعف التنسيق بني 

صيدليات وزارة الصحة يف املحافظات، واملستودعات الرئيسية لألدوية، ما يؤدي إىل خلل يف 

توفري األدوية يف بعض املناطق.

ديون مرتاكمة عىل وزارة الصحة، حيث بلغت املستحقات املالية ملوردين األدوية حتى تاريخ . 5

2017/7/22 ما قيمته 791 مليون شيقل أي 208 مليون دوالر

40   وزارة الصحة، تقرير 2016 الصادر عن الوزارة. 

41  ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير السنوي.
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تم رشاء أدوية خارج قامئة األدوية األساسية املعتمدة بحوايل 4 مليون شيقل، ما يؤكد عىل . 6

ضعف التخطيط يف هذا املجال، حيث تم الرشاء مبوجب استثناء وموافقة من معايل وزير 

التي يستوجب رشاء  الصحة دون وجود معايري محددة ومعتمدة إلختيار الحاالت املرضية 

أدوية خاصة لها حيث بلغت مشرتيات الوزارة من األدوية الخاصة خالل عام 2015 حسب 

سجالت الوزارة مبلغ 4 مليون شيقل 

تم خالل عام 2015 رشاء األدوية مبوجب أكرث من عطاء ما يتعارض مع القانون ويدل عىل . 7

سوء اإلدارة والتخطيط 

تم إتالف بعض األصناف نتيجة إنتهاء صالحيتها مبا قيمته 358 ألف شيقل أي ما يقارب 100 . 8

ألف دوالر 

تتم إجراءات العطاء خالل النصف األول من العام مام يعني تأخري يف توريد األدوية، واألصل . 9

أن يتم تحضري العطاء يف الربع الرابع من السنة السابقة، ليتم توريد األدوية مع بداية السنة 

 ضعف اإللتزام بقانون اللوازم العامة وتعليامته وقانون التأمني الصحي وقانون املوازنة العامة . 10

لبعض . 11 فعلية  بالتأكد من وجود حاجة  الصحة  وزارة  األدوية يف  دائرة مشرتيات  قيام  عدم 

مشرتيات األدوية وعدم إرشاك وزارة الصحة يف تحديد تلك اإلحتياجات

تم رشاء أدوية لقطاع غزة دون قيام وزارة الصحة بالتأكد من الحاجة الفعلية لألدوية املراد . 12

رشاؤها وكذلك بالنسبة لرشاء األدوية الخاصة بالخدمات الطبية العسكرية 

عدم وجود آلية واضحة لتحديد االحتياجات الفعلية . 13

تراوحت موازنة وزارة الصحة من املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية، من العام 2010 إىل . 14

2014، ما بني )10-11 %( من املوازنة العامة، علامً أن النمو السكاين يبلغ سنوياً نحو 3 %، 

وال يتم األخذ بعني اإلعتبار النمو السكاين، والزيادة الطبيعية لنسب املرىض، وحاجتهم للدواء. 

تبلغ  واحد،  اإلصابة مبرض مزمن  نسبة  أن  إىل  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  وأشار 

18.1 % من األفراد الذين تزيد أعامرهم عن 18 سنة.

من . 15 فبالرغم  العالية.  التكلفة  ذات  األدوية  أو  النادرة،  األمراض  لبعض  األدوية  آليات رشاء 

حصول املرىض عىل موافقة من وزارة الصحة عىل رشاء األدوية النادرة والغالية الثمن، إال أن 

إجراءات الرشاء تستغرق وقتاً طويالً، ميتد أحيانا ألكرث من ثالثة شهور.

يستمر انقطاع أدوية األمراض املزمنة يف وزارة الصحة الفلسطينية، لفرتات متقطعة ومتكررة، . 16

وتستغرق أحياناً عدة أشهر.
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عدم الوضوح يف التخطيط إلحتياجات املرىض من األدوية، وعدم مراعاتها لزيادة أعداد املرىض . 17

تبعاً للمناطق. 

غياب قاعدة بيانات ُمّحدثة حول أعداد املرىض تبعاً للمرض، يؤدي إىل عدم توفر األدوية يف . 18

كثري من األحيان. 

وحدات  إدارات  بني  والتنسيق  التعاون  عىل  يقوم  الذي  الحكومي  الشكاوى  نظام  حوسبة  تم 
الشكاوى يف الوزارات واملؤسسات واألجهزة األمنية، وبالتنسيق مع املؤسسات األهلية والحقوقية، 
ورغم ذلك ما يزال يواجه عددا من التحديات واملعيقات، باإلضافة إىل افتقار العديد من الهيئات 

الرسمية واملحلية لوجود نظام شكاوى فعال.42

فيام يتعلق باألغذية يوجد مذكرات تفاهم معنية بسالمة الغذاء والرقابة عليه، وموقعة من كافة 
الجهات الرقابية الرسمية، ولكن ينبغي إنفاذها وتفعيلها ليك تصبح املوجه لعمل جميع الجهات 
دون هدر لحقوق اإلنسان ودون زيادة فرص الفساد. وعىل الرغم من ذلك وبسبب عدم وضوح 
األدوار لكل جهة وعدم التنسيق بني الجهات الرقابية فإن الفوىض يف الرقابة هي السائدة، فقد 
يتعرض منفذ البيع الواحد للتفتيش من عده جهات رقابية يف نفس الفرتة ما يربك صاحب العمل 
عرضة  الغذائية  املنشأة  صاحب  أو  التاجر  يكون  ال  حتى  األدوار  وتحديد  التنسيق  يجب  ولهذا 

للتفتيش املتواصل، دون أن يشكل التفتيش رادعا إلرتكاب املخالفات.

دور اجلهات الرقابية املجتمعية )منظمات حقوق اإلنسان( يف محاية 
احلق يف الصحة من الفساد

اإلنسان  حقوق  إنتهاك  حاالت  توثيق  يف  املظامل(  )ديوان  املواطن  لحقوق  املستقلة  الهيئة  تهتم 
بسبب الفساد، وقامت الهيئة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بإعداد تقرير عن الحق يف الصحة 

والفساد، كام قامت الهيئة بتحويل عدة قضايا حقوق صحية لهيئة مكافحة الفساد.

كام زاد إهتامم مؤسسات حقوق اإلنسان بقضايا الحق يف الصحة والفساد، وقام مرصد السياسات 

مؤمتر  بعقد  غزة  يف  اإلنسان  لحقوق  الفلسطيني  املركز  مع  بالتعاون  واالقتصادية  االجتامعية 

وطني يف صيف 2017 تناول يف محاوره العديد من قضايا الحق يف الصحة والفساد يف املجتمع 

الفلسطيني43. وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أعلم يوم 15 فرباير 2017 إلغاء جميع التأمينات 

42  تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد، االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة »أمان« 2016

43  مقابلة مع مدير مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية
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الصحية املمنوحة للعاطلني عن العمل بدء من األول من مارس القادم. قرار مجلس الوزراء رسعان 

ما لقي استنكارا وغضبا من قبل منظامت املجتمع املدين حيث طالب ائتالف الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية يف 15 فرباير 2017 )وهو ائتالف يضم أكرث من 55 مؤسسة أهلية واتحاد نقايب( مجلس 

الوزراء بالرتاجع عن قراره بإلغاء التأمني الصحي للعاطلني عن العمل معتربين قرار الحكومة تجاوزا 
للقانون األسايس.44

مبادرة  »أمان«  واملساءلة  النزاهة  أجل  من  االئتالف  من  بدعم  ناشطون  أطلق  غزة  قطاع  ويف 
تم  حيث  واملساءلة،  الرقابة  يف  املدين  املجتمع  دور  وتفعيل  املستهلك  حامية  لتعزيز  مجتمعية 
تشكيل وإطالق الفريق األهيل لحامية املستهلك يف آذار 2017 عوضا عن جمعية حامية املستهلك 

غري املفعلة يف قطاع غزة.  

أشارت احصاءات 2017 إىل وجود بعض الحاالت الجديدة التي نتجت عن أخطاء مخربية 

املخربي،  الخطأ  هذا  مثل  مرتكبي  محاسبة  تتم  أن  دون  الصحة،  وزارة  مختربات  يف  متت 

وإبقاءهم عىل رأس عملهم رغم تسببهم يف حاالت مرضية جديدة تكلف السلطة ما ال يقل 

عن 20 ألف دوالر شهريا.

املاضية حيث  العرشين سنة  الثالسيميا خالل  التأكيد عىل تحسن ملحوظ يف وضع مرىض  ميكن 
ارتفع متوسط عمر املرىض من 8 سنوات إىل 20 سنة، كام طرأ انخفاض ملحوظ يف عدد الحاالت 
الجديدة التي تشخص كمرىض. لكن يف نفس الوقت توىف يف العام 2017، 12 مريض منهم 10 يف 
قطاع غزة علام بأن املتخصصني يؤكدون عىل إمكانية منع حاالت الوفيات بتقديم العالج املناسب، 

يف الوقت املناسب وبالطريقة الصحيحة. 

حسب وزارة الصحة أن جميع مرىض قطاع غزة مشمولني بالتأمني الصحي الحكومي. إال أن مرىض 
الثالسيميا يعانون بسبب تعطل األجهزة ويضطر املريض لإلنتظار شهرين أو ثالثة من أجل صورة 

رنني مغناطييس مثال، أو إلجراءها يف القطاع الخاص حيث تكلف ) 500-300 شيقل(. 

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/02/palestine-free-health-insurance-cancel-unemploy-  44

 ment-pa.html



41

النتائج والتوصيات
هناك العديد من القضايا املتشابكة التي متس الحق يف الصحة ومنها التأمني الصحي الحكومي، 
رشاء الخدمات الصحية أو ما يعرف بالعالج يف الخارج، والدواء والغذاء، وجميعها قضايا أساسية 
لضامن الحق يف الصحة، وتحديدا للفئات الفقرية واملهمشة التي ال تستطيع رشاء خدمات خاصة 

ذات أسعار باهظة. 

الفساد،  ضد  الصحي  النظام  تحصني  تجاه  جيدة  خطوات  خطت  الصحة  وزارة  أن  الواضح  من 
بتحديث املعايري، وإتباع تشكيل اللجان التي تجدد دوريا، ونرش معلوماتها عىل مواقع إلكرتونية 
ومواقع التواصل االجتامعي، ووضع نظام تلقي شكاوى. إال أن بعض فرص الفساد ما زالت تتمثل 

يف:

• يف 	 والعالج  واألدوية  الطبية،  الخدمات  من  العديد  تلقي  يف  واملحسوبية  الواسطة  انتشار 
الخارج.

• الشخصية، 	 املنفعة  ألغراض  الطبية  الكوادر  بعض  قبل  من  العام  املوقع  إستخدام  سوء 
وإستخدام املوارد العامة مبا يخدم املرىض القادرين عىل دفع رسوم العيادات الخاصة.

• يف 	 طبية وخدمات عالجية غري مشمولة  تحويالت  الحصول عىل  أجل  من  النفوذ  استخدام 
التأمني الصحي

• الفساد السيايس واإلنقسام السيايس ساهام بزيادة انتهاكات الحق يف الصحة وفرص الفساد 	
من خالل مناكفات سياسية أدت إىل تقليص الخدمات ونقص األدوية يف قطاع غزة

• األطباء والفنيون، 	 الصحية، مبا يف ذلك  الخدمات  املهنية عىل مزودي  الرقابة  أنظمة  ضعف 
وغياب نظام مساءلة يضمن منع املخطئ من مزاولة املهنة قبل إعادة تأهيله.

• املعلومات بشكل واسع، وتسجيلها بشكل واضح ال مينح 	 إتاحة  الشفافية يف  إن عدم توفر 
املؤمنني يف التأمني الصحي فرصة املطالبة بحقوقهم وفقا ملا هو مسجل يف عقد التأمني. هذا 

الواقع يتيح الفرصة أحيانا ألي طرف متنفذ لإلستفادة من حالة عدم الوضوح هذه.

القسم الثالث
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التوصيات
• مطلوب من الحكومة تعديل ومواءمة قانون الصحة العامة وبقية الترشيعات ذات الصلة 	

مع اإلتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان التي إنضمت إليها دولة فلسطني وباتت طرفاً فيها. 

• الفاعل 	 التحقيق  من خالل  واملحاسبة  املساءلة  إجراءات  تفعيل  الصحة  وزارة  من  مطلوب 
والجدي يف الشكاوي املتعلقة بإنتهاكات الحق يف الصحة.

• مطلوب من مجلس الوزراء إعتامد نظام التأمني الصحي الشامل اإللزامي، وربطه بالعدالة 	
االجتامعية ليصبح نظام ضامن وطني شامل، وربطه بدفع الرضائب. 

• مطلوب من وزارة الصحة توطني الخدمات الصحية والعمل ضمن اسرتاتيجية واضحة لتقليل 	
اإلمكان،  قدر  الصحة(  وزارة  خارج  من  الصحية  الخدمة  )رشاء  للخارج  التحويالت  حجم 

واالعتامد عىل القدرات الذاتية يف تعزيز ثقة املواطن بالخدمات الصحية. 

• مطلوب من مجلس الوزراء تطوير إطار قانوين يساعد عىل تنظيم مسألة املساءلة عن األخطاء 	
الطبيّة؛ وباتفاق جميع األطراف املعنية مبا يضمن إحرتام حقوق اإلنسان للمرىض وملزودي 
الرقابة واملساءلة واملحاسبة عىل األخطاء املهنية، واستعادة  الطبية، ويحدد نظم  الخدمات 

ثقة املواطنني بالنظام الصحي.

• مطلوب من الجامعات إقرار مادة للتوعية بفرص الفساد يف جميع الكليات التي تقوم بتدريس 	
املهن الطبية والصحية والطب والصيدلة، كوقاية من فرص وشبهات الفساد قبل وقوعها. 

• مطلوب من وزارة الصحة عمل قامئة بكافة الخدمات التي يشملها التأمني الصحي ونرشها 	
عىل موقع وزارة الصحة واإلشارة لهذا املوقع عىل بطاقة التأمني. لضامن حصول كافة املؤمنني 

عىل املعلومات الرضورية حول الخدمات التي يغطيها التأمني الصحي.  

• مطلوب من وزارة الصحة تفعيل مدونة سلوك للعاملني يف القطاع الصحي. 	
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• الشعيبي، عزمي، وصمود الربغويث، مبادئ اسرتشادية يف الدمج بني الدفاع عن حقوق اإلنسان 	

ومكافحة الفساد، أمان: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، 2017.

• أمان: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف التحويالت 	
للعالج التخصيص خارج مؤسسات وزارة الصحة، سلسلة تقارير )83(، 2014.

• أمان: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، واقع النزاهة ومكافحة الفساد: التقرير السنوي 	
التاسع، 2016.

• ألطراف 	 متوازنة  قانونية  حامية  نحو  الطبية:  األخطاء  اإلنسان،  لحقوق  املستقلة  الهيئة 
األخطاء الطبية، سلسلة تقارير قانونية رقم )77(.

• دعيس، معن شحدة، العالقة بني حقوق اإلنسان والفساد، سلسلة تقارير قانونية رقم )85(، 	
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رام الله: عامرة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال
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