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  ملخص تنفیذي

وزارة الصحة الفلسطینیة هي المؤسسة الوطنیة المسؤولة عن قیادة وتنظیم العمل الصحي في 
االحتیاجات المتغیرة والمتنامیة  إلىفلسطین، وضمان الموارد الالزمة الستدامته وتطویره استجابة 

قدیم ، بما في ذلك تهاومسؤولیات مهام وزارة الصحة 2004وقد حدد قانون الصحة العامة  . للسكان
الخدمات الصحیة الحكومیة الوقائیة والتشخیصیة والعالجیة والتأهیلیة، وتنظیم العمل في القطاع 

  بین مقدمي الخدمات الصحیة والقطاعات المختلفة. ینعالی وتكامالً  بما یضمن تناغماً  ،الصحي
 

حوالي أي  ؛) شیكل1,787,683,000( 2018في العام وتبلغ موازنة وزارة الصحة في فلسطین 
وطرأ  . لي المتحقق مع الموازنة المخصصةالفع اإلنفاق% من الموازنة العامة، ویتناغم حجم 11

من الحكومة بالقطاع الصحي، انعكس على حجم الموازنة كبر أاهتمام  األخیرةفي السنوات 
التطویریة المخصصة التي ارتفعت خالل السنوات الموازنة المتحقق، وفي  واإلنفاقالمخصصة 

االحتیاج للتغطیة الصحیة  إنف، ذلكوعلى الرغم من ، إحصائیاً بنسبة جیدة ودالة  2018- 2016
المزید من الموازنات المخصصة لوزارة  یتطلب زالی الیر منظمة الصحة العالمیة، الشاملة وفق معای

الموازنة أهمها وجود فجوة بین  ؛تعاني تحدیات ة لوزارة الصحةالمقرّ  الموازنةالصحة، كما أن 
وبمراجعة  . 2022- 2017المخصصة والمغلفات المالیة الواردة في االستراتیجیة الصحیة الوطنیة 

المالیة المخصصة لوزارة الصحة من قبل  األسقفیظهر وجود فجوة تمویلیة بین  ،تلك االستراتیجیة
) 388( 2018في العام  تلك الفجوة تللخطة، وبلغ االحتیاج الفعلي تبعاً و وزارة المالیة والتخطیط، 

) ملیون شیكل في 492( إلىملیون شیكل في النفقات الجاریة والتطویریة، وتصل الفجوة المالیة 
  .2022العام 

  
ومن التحدیات التي تواجه موازنة وزارة الصحة، ارتفاع فاتورة التحویالت الطبیة "شراء الخدمة"، 

ن أب كل من الخزینة العامة، علماً ) ملیون شی450، مبلغ (2018لها في العام  حیث خصص
وحق المواطن  ،اإلنفاق الفعلي عادة ما یكون أكبر من ذلك بحكم الوضع الطارئ للقضایا الصحیة

التي تواجه تقدیم الخدمة الصحیة الحكومیة، نظام التأمین  األخرى ومن التحدیات  في الصحة.
 إنف، فعلى الرغم من توفر التأمین الصحي في فلسطین وانتشاره، الحالي الصحي الحكومي

  اإلیرادات من خالله ما زالت متواضعة مقارنة بنفقات وزارة الصحة.
 

الصحة مع المغلفات المالیة  موازنة وزارة تتناغم أنالسابقة، فإنه توجد ضرورة وفي ضوء التحدیات 
للعمل على توطین م وزارة الصحة ضمن توجهها ودعالواردة في االستراتیجیة الصحیة الوطنیة، 
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لحجم فاتورة التحویالت الطبیة التي تستنزف موازنة وزارة الصحة،  الخدمة الطبیة في فلسطین، نظراً 
تعدیل النظام وأهمیة العمل على تنفیذ خطة جذریة وشاملة للقطاع الصحي في فلسطین، من خالل 

الصحي، مین أالتفي ن خالل االشتراك م ،تغطیةلیات تضمن زیادة الووضع آ ،الصحي الحالي
بعین االعتبار الفئات الفقیرة والمهمشة، ویضمن دیمومة  األخذأساسه نظام التكافل، مع یكون 

  .هاواستمرار  الخدمات الصحیة
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  :ةمَ دِّ قَ مُ 

ى إضافة إل 1،""الصحة الجیدة والرفاه 2030التنمیة المستدامة  أهدافمن  ن الهدف الثالثتضمّ 
وبالرفاهیة في  ،لى "ضمان تمتّع الجمیع بأنماط عیش صحیةإتهدف  ،مجموعة غایات مرتبطة

 األولویة الوطنیة التاسعة، 2022-2017جندة السیاسات الوطنیة ما تضمنت أك  جمیع األعمار".
"، واعتمدت سیاسات وطنیة أهمها رعایة صحیة شاملة ذات جودة ومتاحة للجمیعالتي تنّص على "

 ةسیاساتیمن خالل جملة تدخالت  ،"توفیر خدمات الرعایة الصحیة الشاملة للجمیعسیاسة "
إصالح نظام التأمین الصحي العام، تعزیز االستدامة المالیة لنظام الرعایة الصحیة، تضمنت: 

االرتقاء بمستوى الخدمات الصحیة وجودتها، زیادة المساواة في الوصول والحصول على خدمات 
من خالل جملة تدخالت االرتقاء بصحة المواطن ورفاهیته" لى سیاسة "إ ةفإضا ،الرعایة الصحیة

تعزیز الوعي والسلوك الصحي للمواطن، تبنّي  ،تعزیز الرعایة الصحیة الوقائیة تضمنت:سیاساتیة 
  2.نهج صحة العائلة، تعزیز برامج إدارة األمراض المزمنة وتطبیق السیاسة الوطنیة بهذا الخصوص

  
هي المؤسسة الوطنیة المسؤولة عن قیادة وتنظیم العمل الصحي وضمان  الصحة الفلسطینیةووزارة 

قد حدد و  . ت المتغیرة والمتنامیة للسكاناالحتیاجا إلىالموارد الالزمة الستدامته وتطویره استجابة 
الصحیة ، بما في ذلك تقدیم الخدمات هاومسؤولیات مهام وزارة الصحة 2004قانون الصحة العامة 

بما یضمن  ،الحكومیة الوقائیة والتشخیصیة والعالجیة والتأهیلیة، وتنظیم العمل في القطاع الصحي
  3.قطاعات المختلفةبین مقدمي الخدمات الصحیة وال ینعالی وتكامالً  تناغماً 

  
  :ما یلي للقانون تبعاً  هاومسؤولیات مهام وزارة الصحةمن أبرز و 
  

نشاء تقدیم الخدمات الصحیة  .1 الحكومیة الوقائیة والتشخیصیة والعالجیة والتأهیلیة، وإ
 المؤسسات الصحیة الالزمة لذلك.

 ترخیص المؤسسات الصحیة غیر الحكومیة ومراقبتها. .2
 ترخیص مزاولة المهن الطبیة والمهن الطبیة المساعدة ومراقبتها.  .3
 ا.ترخیص األعمال والحرف والصناعات الغذائیة وأماكن بیعها ومراقبته .4
 توفیر التأمین الصحي للسكان ضمن اإلمكانات المتوفرة. .5

                                                        
  /https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar - 2030أهداف التنمیة المستدامة  1
  .42، ص 2022-2017أجندة السیاسات الوطنیة  2
 .5، ص 2022-2017االستراتیجیة الصحیة الوطنیة  3
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والعمل على تحدیث الخدمات  ،إدارة المؤسسات التعلیمیة الصحیة التابعة لها .6
 .هاوتطویر  الصحیة

وذلك بإنشاء  ،بما یضمن جودة العقاقیر الطبیة ،ترخیص مصانع األدویة ومراقبتها .7
 ة.وتأهیل الطواقم المتخصص ،المختبرات الالزمة

 ومراقبة المستودعات والصیدلیات. ،ترخیص األدویة المحلیة والمستوردة وتسجیلها .8
 ترخیص صناعة العطور ومستحضرات التجمیل ومراقبتها. .9

 وضع األنظمة واللوائح الخاصة لسالمة الغذاء. .10
 الفحص الدوري لمیاه الشرب من حیث صالحیتها لالستخدام اآلدمي. .11
 والتخلص منها. ،وكیفیة معالجتها ،فایاتترخیص المنشآت الخاصة بجمع الن .12
بالتنسیق مع الجهات  ،اإلشراف الصحي على أعمال مكافحة الحشرات والقوارض .13

 المختصة.
من خالل دراسة المؤشرات المناسبة والبیانات  ،مراقبة الوضع الصحي للسكان .14

 الخاصة.
 اإلشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة. .15
الصحي على جمیع شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المیاه اإلشراف  .16

  4.العادمة
  

  االستراتیجیة: هاوأهداف الصحةرؤیة وزارة 
  

نظام صحي شامل متكامل یساهم في تحسین جودة الخدمات الصحیة وتعزیٍز مستداٍم  الرؤیة:
  .للوضع الصحي

  
  األهداف االستراتیجیة:

والعمل على توطین الخدمات  ،توفیر خدمات صحیة شاملة لجمیع المواطنین ضمان .1
  الصحیة في فلسطین.

والوعي الصحي  ،والرعایة الصحیة الوقائیة ،تعزیز برامج ِإدارة اَألمراض غیر الساریة .2
 وقضایا النوع االجتماعي. ،المجتمعي

 .كافة مَأسسة نظم الجودة في نواحي تقدیم الخدمة الصحیة .3
 .هوتطویر  نظام ِإدارة الموارد البشریة الصحیة تعزیز .4

                                                        
 .)2م، المادة رقم (2004) لسنة 20قانون الصحة العامة رقم ( 4



 

6 

وتعزیز القوانین  ،بما في ذلك اِإلدارة الفاعلة للقطاع الصحي ،تعزیز الحوكمة الصحیة .5
 والتكامل ما بین مقدمي الخدمات. ،والتنسیق عبر القطاعات ،والتشریعات

وتعزیز الحمایة المالیة للمواطن الفلسطیني في مواجهة التكالیف  ،تعزیز التمویل الصحي .6
  5الصحیة.

  
  الصحة:موازنة وزارة 

موازنات ن أ، نجد 2018-2017- 2016من خالل تحلیل بیانات الموازنة العامة لألعوام الثالثة 
  التالي:حو كانت على النالصحة وزارة 

  
  )1جدول رقم (

  (بالشیكل) 2018-2017-2016ألعوام لالنفقات  إجماليونسبتها من  الصحةموازنة وزارة 
  الصحةنسبة موازنة وزارة   النفقات إجمالي  لصحةموازنة وزارة ا العام

2016  1,699,332,000 614,762,121,000 11.51% 

2017 1,734,572,000 716,290,604,000 10.65% 

2018 1,787,683,000 816,559,061,000 10.80% 

  
  )1شكل رقم (

 (بالشیكل) 2018-2017-2016خالل األعوام  الصحةموازنة وزارة 

 

                                                        
 11، صفحة 2022-2017االستراتیجیة الصحیة الوطنیة  5
  24، الصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، صفحة 2016كتاب الموازنة العامة  6
  25، الصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، صفحة 2017كتاب الموازنة العامة  7
 30، الصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، صفحة 2018كتاب الموازنة العامة  8
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رد ارتفاع مطّ في ن موازنة وزارة الصحة، أ ،)1والشكل رقم ( ،)1حیث یظهر من الجدول رقم (
عن  2017جمالي النفقات في العام إن نسبتها انخفضت من أال إ، 2018-2016خالل السنوات 

ویظهر الجدول رقم  . 2018بنسبة ضئیلة، وارتفعت تلك النسبة في العام  تن كانإ و  ،2016العام 
  .2018-2017-2016لبنودها لألعوام  ) المرفق تحلیل مبنى موازنة وزارة الصحة تبعاً 2(

  
  )2جدول رقم (

  (بالشیكل) 2018-2017-2016وزارة الصحة وبنودها المختلفة خالل األعوام تحلیل مبنى 
  

  
مدار ارتفاع على في  الصحةلوزارة  اإلجمالیةالموازنة ن أ) 2رقم (حیث یظهر من خالل الجدول 

ر ّن أال إ، كان بوتیرة بسیطةن إ و  ،األخیرةالسنوات الثالث  في مبنى الموازنة  اً همم اً هناك تطوّ
، من خالل رفع مخصصات النفقات 2018، واستمر في العام 2017العام في بدأ وتوزیعها 

ملیون شیكل في موازنة ) 7.8( إلى ،2016العام   ةملیون شیكل في موازن) 1.9( التطویریة من
تجاه تعزیز یجابي إوهو توجه  ،2018ملیون شیكل في موازنة العام ) 22.2( وبلغت ،2017العام 

على توطین الخدمات  ،المتوسط والبعید یینالمدعلى  ،الذي سیاهم األمرللوزارة،  البرامج التطویریة
  الصحیة، وتطویرها.

  
  
  
  
  
  

                                                        
  .24، الصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، ص 2016كتاب الموازنة العامة  9

 .25، الصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، ص 2017كتاب الموازنة العامة  10
 .30 ص، الصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، 2018كتاب الموازنة العامة  11

  واألجورالرواتب   العام
المساهمات 
  االجتماعیة

  نفقات تحویلیة  نفقات تشغیلیة
نفقات 
  رأسمالیة

  المجموع  نفقات تطویریة

92016 739,643,000 65,425,000 868,099,000 15,300,000 9,000,000 1,865,000 1,699,332,000 

102017 782,746,000 68,222,000 852,005,000 15,300,000 8,500,000 7,800,000 1,734,573,000 

112018 812,080,000 73,258,000 853,845,000 15,300,000 11,000,000 22,200,000 1,787,683,000 
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  )2شكل رقم (

  (بالشیكل) 2018-2017-2016خالل األعوام  الصحة في وزارةالنفقات التطویریة 

  
  

  

أو أي  ،التطویریة، ودعم المشاریع التطویریة الصحیة الجاریةرفع المخصصات المالیة للنفقات ن إ
وبالتالي خفض تكلفة  ،في توطین الخدمات داخل فلسطینساهم یسمشاریع نوعیة أخرى مستقبلیة، 

وقسمي القلب والجراحة في مجمع  ،مثل مشروع مركز خالد الحسن للسرطان ؛التحویالت الطبیة
  وغیرهما.... فلسطین الطبي، 

  
الموازنة التشغیلیة تستحوذ على نسبة مرتفعة من موازنة ن أیظهر من خالل الجدول أعاله،  كذلك

ین  )، حیث األدویةهمیّن (التحویالت الطبیة، شراء موزارة الصحة، وذلك بسبب وجود مكونّ
ا كانت علیه في العام 2017انخفضت تلك الموازنة في العام  ، وارتفعت مرة أخرى في 2016، عمّ

  كان بنسبة ضئیلة.ن إ و ، 2018العام 
  

  )3شكل رقم (
  (بالشیكل) 2018-2017-2016خالل األعوام  الصحة في وزارة التشغیلیةالنفقات 
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الفعلي  اإلنفاق، كانت نسبة 2017لوزارة الصحة في العام الفعلي  اإلنفاقجعة امن خالل مر 

أي أكثر من نسبة الموازنة المخصصة لوزارة الصحة في العام  ؛النفقات إجماليمن  %12)10.8(
  بسیطة. كان بنسبةن إ و %)، 10.65، التي بلغت (2017

  
من خالل بیانات وزارة الصحة، فإن توزیع نسب النفقات التشغیلیة في وزارة الصحة المتحققة في و 

  ، كانت على النحو التالي:2017العام 
  

  )3جدول رقم (
  201713 الخاصة بوزارة الصحةالفعلیة نسبة بنود النفقات التشغیلیة 

  النسبة البند
  %55.31  عالج "خارج" إعانات

  %32.38  أدویة
  %6.50 مستهلكات طبیة

  %5.81 أخرى
  %100.00 مجموع النفقات التشغیلیة

  
  )4شكل رقم (

  نسبة بنود النفقات التشغیلیة الخاصة بوزارة الصحة

  
                                                        

  .2018ثاني الكانون  24لصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، بتاریخ: ، ا2017 ولاألالتقریر الشهري التراكمي لشهر كانون  12
، اإلدارة العامة للشؤون 31/12/2017- 1/1/2017میزان المراجعة الخاص بالنفقات التشغیلیة في وزارة الصحة خالل الفترة من  13

  وزارة الصحة. -المالیة
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ینفق على المستشفیات  %،78ما نسبته ن أتبین ی، الخارجفي على العالج  اإلنفاقوبتحلیل 

على المستشفیات خارج  اإلنفاق% من 22یبلغ ما نسبته یما فالوطنیة ومستشفیات شرقي القدس، 
عن شهر من قبل منظمة الصحة العالمیة  الحدیثة المنشورة اإلحصائیاتوتشیر  . فلسطین

لمرور باسمح لهم  ،% فقط من مرضى قطاع غزة ومرافقیهم56ما یقارب ن أ إلى ،6/2018
في حین  14،)% مرافقین49و ،% مرضى63(، اإلسرائیلیةبسبب القیود  "إیرز"للعالج عبر حاجز 

ر على ما أثّ  ،"یرزإ"من المرور عبر حاجز  اتم منحهم تحویالت طبیة منعو %) ممن 44(ن أ
 حسب تقدیرات وزارة الصحة ،نهأبعلما ، مع الضفة الغربیة خفض تكلفة العالج لمرضى غزة مقارنة

ة   تكلفة التحویالت. إجمالي% من 35لغزة تتجاوز المالیة للتحویالت  التغطیةنسبة ن إف ،المحدّث
  
  

   

                                                        
  .2018یة المحتلة، شهر حزیران الفلسطین األراضيالتقریر الشهري لمنظمة الصحة العالمیة،  14

june_2018.pdf-http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/RAD  
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  )5شكل رقم (
  15الفعلي على األدویة (بالشیكل) اإلنفاق

  
  

  16.ملیون شیكل) 280( بـ 2018قدرت الموازنة المخصصة لألدویة في العام 

  

 17للجنس نسب متلقي الخدمات الصحیة المقدمة من وزارة الصحة تبعاً 

اإلناثنسبة  نسبة الذكور البند  
%52 العملیات الجراحیة  48%  
%51 العیادات الخارجیة  49%  

نو المقیمالمرضى   49%  51%  
%51 متلقو الخدمات الصحیة  49%  

  

   

                                                        
  .2017التقریر الصحي السنوي، الصادر في شهر تموز  15
  .2018موازنة المواطن لوزارة الصحة  16
  .المصدر السابق 17
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  استخالص:
%) 11الفلسطینیة تستحوذ على نسبة تقارب (موازنة وزارة الصحة ن إف ،في ضوء العرض السابق

المتحقق على وزارة الصحة یقارب الموازنة المقّدرة، كذلك  اإلنفاقن إفكذلك النفقات،  إجماليمن 
من الحكومة ردة في النفقات التطویریة من خالل الموازنة العامة، وهذا توجه إیجابي طّ توجد زیادة مُ 

أن االحتیاج للتغطیة الصحیة الشاملة وفق معاییر منظمة الصحة ال إ الصحي،تجاه القطاع 
الموازنة ن أزال یتطلب المزید من الموازنات المخصصة لوزارة الصحة، كما ی الالعالمیة، 

المغلفات المالیة الواردة في و تعاني تحدیات، أهمها وجود فجوة بین الموازنة المخصصة المخصصة 
یظهر وجود فجوة  ،وبمراجعة تلك االستراتیجیة . 2022-2017یة الوطنیة االستراتیجیة الصح

االحتیاج و المالیة المخصصة لوزارة الصحة من قبل وزارة المالیة والتخطیط،  األسقفتمویلیة بین 
) ملیون شیكل في النفقات الجاریة 388( 2018للخطة، وبلغت تلك الفجوة في العام  الفعلي تبعاً 

  2022.18) ملیون شیكل في العام 492( إلىل الفجوة المالیة والتطویریة، وتص
  

، التشغیلیة تستنزف موازنة وزارة الصحةالتي تبقى إشكالیة النفقات المتعلقة بالتحویالت الطبیة  كما
وعلى الرغم من توفر التأمین .  ویالت الطبیة عن السنوات السابقةانخفضت تكلفة وحدة التحن إ و 

ن اإلیرادات من خالله ما زالت متواضعة مقارنة بنفقات وزارة فإالصحي في فلسطین وانتشاره، 
المتأتیة من التأمین الصحي  اإلیراداتن إف، واإلداریةلبیانات دیوان الرقابة المالیة  تبعاً و  . الصحة

  19.% من النفقات الفعلیة لوزارة الصحة10تمثل فقط 
  

تحفیز األطباء الممیزین عن طریق توجد ضرورة للعمل على توطین الخدمة الطبیة في فلسطین 
من خالل نظام حوافز، وتطویر الكادر  ،والكفاءات الفنیة المتخصصة للعمل في وزارة الصحة

 الذي سیساهم في توطین الخدمة، األمر، ، وكذلك تنفیذ المشاریع التطویریةالبشري، والموارد المادیة
المتوسط والبعید، وضرورة العمل على تنفیذ خطة جذریة وشاملة  یینالمدوترشید النفقات على 

ل  للقطاع الصحي في فلسطین، ، أساسه نظام التكافل، من خالل نظام جدید إلىمن خالل التحوّ
، العتبار الفئات الفقیرة والمهمشةبعین اخذ األصندوق خاص یساهم فیه كل فئات المجتمع، مع 

، ویتحمل األعباء المتعلقة بالتكالیف المالیة للبرامج هاواستمرار  من دیمومة الخدمات الصحیةویض
على استدامة ویعمل الصحیة بشكل عادل، بحیث یوفر ویرّشد هذا النظام من نفقات وزارة الصحة، 

  الخدمة الصحیة وتطویرها.
  

                                                        
  .2022-2017االستراتیجیة الصحیة الوطنیة  18
  .2016 ولاألوتنظیم التأمین الصحي في دولة فلسطین"، تشرین  إدارة" واإلداریةتقریر دیوان الرقابة المالیة  19


