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  ملخص الدراسة

 

ي الصــح هــاقطاعو البلــدان الناميــة بمــا فيهــا فلســطين  للتمويــل فــي هامــاً  مصــدراً  الــدولي تمويــلاليعتبــر 
القطـاع الصـحي  تطـوير فـي الـدولي تمويـلتقيـيم دور ال إلـىهـدف الدراسـة ت. غـزةقطاع الحكومي في 

 كــأداة رئيســة لجمــع المعلومــاتاالســتبانة تــم اعتمــاد و ، غــزة قطــاعالفلســطيني فــي وزارة الصــحة فــي 
 دراءالدراسـة المـ مجتمـع وشـمل. فـي الـوزارةالتمويل الـدولي  مختصيمع ذلك بمقابالت معمقة  معززة

بنســبة اســتجابة  ،)172(والبــالغ عــددهم وزارة الصــحة مــن المســتويات اإلداريــة العليــا والوســطى فــي 
  .لتحليل البيانات SPSSبرنامج حزمة تم استخدام  و ،%)86(قدرها 

إدارة التمويـل الـدولي مـن قبـل ، إدارة التمويل الدولي في الـوزارةأن كل من  وقد أظهرت نتائج الدراسة
إسهامات التمويل الـدولي فـي تطـوير قطـاع على  واألوضاع السياسية السائدة تؤثر، الجهات المانحة

كمـا وأوضـحت النتـائج أن  ).0.05(عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية  الرعاية الصـحية فـي وزارة الصـحة
إســهامات بــارزة فــي األزمــات  وقــد قــدم ،%)83.8( ضــروري وحيــوي لقطــاع الصــحةالتمويــل الــدولي 

 وأســـهم فـــي تطـــوير الرعايـــة الصـــحية األوليـــة والثانويـــة بدرجـــة كبيـــرة، %)74.6( والظـــروف الطارئـــة
 %)51.6( ًا آمنــاً ماليــ اً مصــدر  يعــد التمويــل الــدوليمــن ناحيــة أخــرى أظهــرت النتــائج أن . %)70(

كانـت الظـروف و ، %)49.8( لتنفيـذ األنشـطة الصـحية الالزمـة كافيـاً  كما أنـه، %)34.6( ومستداماً 
. تواجههـــا وزارة الصـــحة فـــي تـــأمين التمويـــل الـــدولي التـــيالصـــعوبة الرئيســـية  هـــي السياســـية الســـائدة

 اريع ذات مـــردود وفائـــدة كبيـــرةومشـــ أنشـــطةالتمويـــل الـــدولي ســـاهم فـــي تنفيـــذ وأشـــار المـــدراء إلـــى أن 
 فعــــال وهــــو، %)66( الصــــحي قطــــاعلامــــة ألهــــداف ئمال هومشــــاريع هبرامجــــكمــــا أن ، %)68.7(
ـــــــاجع ، %)66.4( ـــــــي اســـــــتقاللية وزارة  الصـــــــحةوســـــــا، %)64.8(ون ـــــــه  هم ف عـــــــن االعتمـــــــاد علي
)52.4.(%  

ـــادل التعـــاون و  ولعـــل مـــن أهـــم التوصـــيات ضـــرورة ـــل االســـتغالل مـــن أجـــلالتنســـيق المتب لهـــذا  األمث
فــي إدارة مصــادر التكــاليف  إضــافة إلــى. بأكملــه للنظــام الصــحي ةالمســتدام، وبنــاء القــدرات التمويــل

فــي جميــع مراحــل العمليــة وتفعيــل الخطــة االســتراتيجية الصــحية الوطنيــة  بشــكل فعــالوزارة الصــحة 
  .التمويلية

  
  



 د 
 

  

Abstract  
International Fund (IF) is considered an important source in developing 
countries including Palestine and it's government health sector in Gaza. 
The study aims to assess the role of IF in developing the Palestinian 
Health sector at the Ministry Of Health (MOH )in Gaza strip. The study 
used questionnaire as the main instrument for gathering information  
beside in-depth semi- structured interviews with IF  key informants. The 
study population consisted of  the officials in the High and Middle level of 
Management at MOH counted (172). With response rate ( %86 ), and the 
SPSS program has been used for the analysis of the questionnaire data.  

The research findings show that all of IF management in the MOH, IF 
donors' management and prevalent political conditions affect the 
contributions of the IF to developing the health care sector in the MOH at 
statistical significance level (0.05). Responses also showed that IF is 
necessary and vital to the health sector (83.8%), and has made outstanding 
contributions in crisis and emergency situations )%74.6( , and contributed 
to the development of primary and secondary health care systems )%70( . 
How ever, IF is a safe financial source %)51.6(  and is sustainable )%34.6(   
. And it is sufficient  for the  implementation of the necessary health 
activities 49.8( %). The prevalent political conditions was the main 
difficulty faced by the MOH in securing IF. Managers indicated that IF  
has contributed to the implementation of activities and projects of a great 
return and benefit (68.7%), projects funded with IF is appropriate to the 
goals of the health sector (66%), IF is effective (66.4%), it is efficient 
(64.8%), the IF contribution to the independence of the MOH (52.4%). 

The most important recommendations are mutual cooperation and 
coordination towards optimum exploitation to that fund, building sustained 
capacity for the entire health system, beside the administration of costs' 
sources at the MOH  effectively, and activate the national health strategic 
plan as the guide for IF process in its all phases.  
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  إهداء
  .اذلي ال ينضب العطاءنبع ٔاصل اخلري و ... وادليت ٕاىل وادلي و 

  .عاطف... ٕاىل زويج وقرة عيين 

  .ٔاغىل ما ٔامكل يف هذه ادلنيا... ٕاىل خادل وابسل وحازم 

  .ذخري ؤاحبايب... ٕاىل ٕاخويت ؤاخوايت 

  .ملهمي الصرب و التولك عىل هللا وحده" ... طارق"ٕاىل روح ٔايخ 

  .ٕاىل لك طالب عمل وانشد معرفة

  . لك من سامه إبجناح هذه ادلراسةوٕاىل

  
  هذا البحثأُهدي ٕاليمك مجيعًا 

  
  

  عائشة يوسف البسـيوين
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  تقدير و شكر
  .وصاحب لك فضل، سـبحانه ميرس لك خري، امحلد  يف أالوىل واالٓخرة
  .جناح هذا العملدمعي الٕ  مث الشكر للك من سامه يف

 للسادةو  ،ونصاحئه وصربه ادلءوبةفارس ٔابو معمر عىل متابعته د .أ ملرشيف الفاضل 
لتفضلهم بقبول  حيىي عابد. د يوسف عاشور و د.أ   واحلمك املناقشة جلنة ٔاعضاء

  .مالحظات مناقشة هذا البحث وٕاثرائه مبا قدموه من
فؤاد . دؤاخص ابذلكر ، إالستبانة بتحكمي قاموا احملمكني اذلين لسادةل والشكر اجلزيل 

بسام ٔابو محد املنسق العام  .د و، أالولية بوزارة الصحةالعيسوي مدير عام الرعاية 
محمد الاكشف . د و، أالسـتاذ يف جامعة القدسحيىي عابد  .د و، لربامج الصحة العامة
  .لكرهمم وعطاهئم العلمي، بوزارة الصحة العامة للتعاون ادلويل مدير عام إالدارة

اذلي ساندين يف توزيع  رةادلكتور عاطف زاي ٔاتقدم ابلشكر ٕاىل زويج الكرميكام و 
ولك التقدير لصربه ودمعه بلك ٔاشاكل ، وتوضيح املفاهمي الصحية، ومجع الاسـتبيان

رحبوا يب وقدموا يل ادلمع واملساعدة خالل مجعي  لذلينوالشكر اجلزيل . ادلمع
   .من ماكن معلهم وزارة الصحة الفلسطينيةيف للمعلومات 

  .بلكمة طيبة ملسانديت ودمعيو الشكر موصول للك من سامه ولو 
  

  لمك مين مجيعًا جزيل الشكر والامتنان

  وهللا ويل التوفيق
  الباحثة
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  مقدمة 1.1

المجتمــع وفــي ، يعتبــر تقــديم الخــدمات الصــحية وظيفــة لهــا أهميتهــا فــي جميــع المجتمعــات اإلنســانية
الفلســطيني علــى وجــه الخصــوص، فهــو يجــثم تحــت عــدوان االحــتالل اإلســرائيلي منــذ مــا يزيــد عــن 

ويتعـــرض بشـــكل مســـتمر لممارســـاته العدوانيـــة التـــي تشـــكل خطـــرًا علـــى حيـــاة وصـــحة ، ســـتين عامـــاً 
 .للمحافظــة علــى صــحة وســالمة اإلنســان تلــك الخــدمات الصــحية ممــا توجــب ضــرورة تــوافر، األفــراد
ألشـــكال العـــذاب  خضـــعيو كمـــا ، الـــديموغرافي تنوعبـــاليتصـــف  مـــع الفلســـطيني فـــي قطـــاع غـــزةوالمجت

لســـد حاجـــاتهم  جعـــل لتلـــك الخـــدمات أهميـــة كبـــرى،يالمتنوعـــة مـــن قبـــل االحـــتالل اإلســـرائيلي، ممـــا 
لتــردى األوضــاع الصــحية فــي قطــاع  اآلثــار الجانبيــة االجتماعيــة واالقتصــاديةوالحــد مــن  الصــحية،

 باعتبارهـا، القيام بتحليل مدى مساهمة التمويل الخارجي لدعم وزارة الصـحة الفلسـطينيةلذا فإن . غزة
يقــدم نظــرة عامــة هامــة حــول عمليــة ، المــزود الــرئيس لخــدمات الرعايــة الصــحية للمــواطن الفلســطيني

  .التنمية في فلسطين فيما يتعلق بهذا الجانب

كثيــر وبالتــالي فــإن  ،إلــى حــد كبيــر الخــارجي تمويــل الرعايــة الصــحية الفلســطينية علــى التمويــل يعتمــد
. (Badawi and Qasem, 2010)هـذه األمـوال تعتمـد علـى الصـحية   والخـدمات السياسـاتمـن 

 كبيـر بشـكل ويؤكـد ذلـك مـا ذكرتـه الخطـة اإلسـتراتيجية الوطنيـة الصـحية بـأن السـلطة الوطنيـة تعتمـد
 ضـمن الـدعم هـذا يكـون أن الصـحة وزارة سـعىوت. المانحـة الجهـات مـن المسـاعدات الماليـة لـىع

كميـات كبيـرة مـن المعونـة "  أن الحـظ البنـك الـدوليحيث ). 2013، وزارة الصحة( الوطنية هاأولويات
فــي التبعيــة االقتصــادية علــى الــرغم مــن التحســن الثابــت فــي  وزيــادةً  المقدمــة قــد أنتجــت نمــوًا ضــئيالً 

 ).(Roy, 2010 "حكومة السلطة الفلسطينية و األداء األمني 

أن نســـبة المســـاعدات الخارجيـــة ارتفعـــت ) 2008(كمـــا أكـــد تقريـــر لمركـــز بيســـان للبحـــوث واإلنمـــاء 
لم تحقق نسـب نمـو دائمـة  ورغم ذلك، %200إلى أكثر من ) 2008 - 1998(خالل عشرة أعوام 

 الفلســـطينيينوأن  ،كحـــال البلـــدان التـــي اعتمـــدت المســـاعدات الخارجيـــة كطريـــق للتنميـــة المســـتدامة
علــى مســاعدات تفـــوق العديــد مــن الـــدول فــي أفريقيــا، وآســيا، وهـــي مســاعدات أكبــر ممـــا  ونلحصــي

وذلــك مــن ، تحصـل عليــه مصـر، األردن، الــيمن، الكونغـو، هــايتي، جمهوريــة نبـال ولبنــان مجتمعـات
حيث نصـيب الفـرد، حيـث بلـغ نصـيب الفـرد فـي تلـك الـدول مـن المسـاعدات الخارجيـة مجتمعـة عـام 

 685.5(إلـى  فـي نفـس العـام في فلسطين للفرد ارتفعت المساعداتو ، )دوالرًا أمريكياً  550( 2008
  .، مما يعني ازدياد اعتماد الفلسطينيين أكثر من غيرهم على المساعدات الخارجية)دوالرًا أمريكياً 

ـــوزارة الصـــحة إال أن الـــبعض يـــرى أن هـــذا  ورغـــم أهميـــة هـــذا التمويـــل للســـلطة الوطنيـــة وبالتحديـــد ل
لتمويل يسعى إلى تحويلنـا جميعـًا إلـى الجئـين يعيشـون علـى بـرامج الطـوارئ والمسـاعدات اإلنسـانية ا
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). 174ص، 2010، مركـز بيسـان للبحـوث واإلنمـاء(الطارئة متحوًال هـو إلـى وكالـة غـوث  واإلغاثة
تــزداد فيــه  عم عمليــة الســالم، ففــي الوقــت الــذي تنشــط فيــه المفاوضــات،باإلضــافة إلــى اســتخدامه لــد

  ). 2011، حمدان(المساعدات، وفي الوقت الذي تتوقف فيه العملية السلمية، تقل هذه المساعدات 

االعتمـاد الكبيــر لنفقـات هـذا القطــاع و ظهــر أهميـة دراسـة إدارة تمويــل قطـاع الصـحة يمـا سـبق  ولعـل
الصـحي الحكـومي  بلغ حجم المساعدات الدوليـة المقدمـة للقطـاع حيث ،الحيوي على التمويل الدولي

مليــون ) 2,425(أي حــوالي  شــيكل،مليــون ) 933,6( حــوالي 2012-2009خــالل الفتــرة مــا بــين 
الفعلـي مـن الحكومـة للقطـاع الصـحي الحكـومي خـالل نفـس  تمويـلوالقيمة اإلجماليـة لنسـبة ال ،دوالر

القيمـة اإلجماليـة بينمـا ، مليـون دوالر )358( يعـادل حـوالي وهـو شـيكل،مليـون ) 137,9(الفترة هي 
 مليـــون) 20(أي مـــا يعـــادل حـــوالي ، شـــيكلمليـــون ) 80(إليـــرادات القطـــاع الصـــحي لـــنفس األعـــوام 

  ). 2013، حماد(دوالر

 :مشكلة الدراسة 1.2

علـى النظام الصـحي بشـكل عـام و وزارة الصـحة الفلسـطينية بشـكل خـاص تعتمد الكثير من مشاريع 
لقطــاع الصــحي دعم اوحــده لــ 2012المســاعدات المقدمــة فــي عــام إجمــالي فقــد بلــغ ، التمويــل الــدولي

أي حـوالي  )2013، حمـاد( مليـون شـيكل )878,5(قطـاع غـزة فـي الحكومي المتمثل بوزارة الصحة 
الفعلي مـن الحكومـة للقطـاع  تمويلوهو أكثر بما يزيد عن ست مرات من ال ،مليون دوالر) 228,2(

منـذ  نكما أن هذا التمويل شكل دعمًا ثابتـًا للفلسـطينيي .)2012-2009(الصحي ألربع سنوات من 
). 2012، حمـدان(وقنواته اختلفت مع الزمن بشكل واضح ، وأنواعه، إال أن طريقته، م1948حرب 

وعلـى الـرغم  .بيـر مـن االسـتثمارات الماليـة والتقنيـةبقـدر كوقد شاركت العديد من المساعدات الدولية 
لـيس مـن الواضـح تحسـن نوعيـة الرعايـة أو أن االحتياجـات الصـحية  من تحقيق انجازات هامة، فإنـه
 ممارسـات نومـن ناحيـة أخـرى فـإ ).Giacaman et al, 2009( األكثر إلحاحـًا قـد تـم  مواجهتهـا

 الكثير بهدم االحتالل قام حيث إنجازه، تم ما على تدمير تعمل األرض على )اإلسرائيلي( االحتالل
 اإلسـتراتيجية(الـدوليين  الممـولين مـن أو فلسـطيني برأسـمال مولـت التـي التحتيـة والبنيـة المشـاريع مـن

فلســطين إضــافة إلــى أن ). 2012، 2015 العــام لأللفيــة بحلــول األهــداف اإلنمائيــة الوطنيــة لتحقيــق
، وبالتـــالي فـــإن التحـــديات التـــي تواجـــه القطـــاع ضـــطربتمـــر وبشـــكل مســـتمر فـــي ســـياق انتقـــالي وم

  ).Abed, 2007(يرة الصحي الفلسطيني كب

  :ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل 
الرعايـة الصـحية فــي وزارة الصـحة الفلسـطينية فــي  قطــاعتطـوير التمويـل الــدولي فـي إسـهامات  تقيـيم
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  .المدراء العاملين فيهاقطاع غزة من وجهة نظر 

  :التالية الفرعية سئلةاأل هاعن وينبثق

  التمويل الدولي؟ب تتأثرو  تؤثر هي العوامل التي ما - 1
 الصحة؟ في مجالمستدامة ءة و اكفذات ، فعالة دولياً  المشاريع الممولة إلى أي مدى - 2
  ؟أهدافهايحقق لمؤسسات وزارة الصحة و  في التنمية الصحية يساهم التمويل الدولي هل - 3
ة ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف في عملية إدارة التمويل الدولي داخل وزارة الصح - 4

  ومع الجهات المانحة؟، الفلسطينية
التخطيط  والباحثين في يمكن أن تُقدم لمتخذي القراراالستنتاجات التي االقتراحات و  ما هي - 5
  ؟األمثلبالشكل  واستثمار التمويل الدولي الستغاللة الصحي التنميةو 

  :متغيرات الدراسة 1.3

قطـــاع الرعايـــة الصـــحية فـــي وزارة الصـــحة إســـهامات التمويـــل الـــدولي فـــي تطـــوير  :المتغيـــر التـــابع
  الفلسطينية

  :المتغيرات المستقلة
، )فـــي وزارة الصـــحة الفلســـطينية( تـــم تقســـيمها إلـــى متغيـــرات تتعلـــق بـــإدارة التمويـــل الـــدولي داخليـــًا 

إضــافة ، )الجهــات المانحــة والممــولين الخــارجيين( خارجيــًا  بــإدارة التمويــل الــدوليومتغيــرات تتعلــق 
  :وهي في تفصيلها كاآلتي، إلى متغيرات الحالة السياسية واالستقرار الداخلي

   :وتشمل ، )جهات خارجية(إدارة التمويل الدولي خارجيًا : أوالً 
 .)مبادئ وشروط ، أهداف ،إجراءات(سياسات التمويل  •
 .) إغاثية أم تنموية( نوعية المشاريع الممولة •
 .لتمويلحجم ا •

  :وتشمل، )وزارة الصحة الفلسطينية(إدارة التمويل الدولي داخليًا : ثانياً 
  . مع األجندة الصحية الوطنية لوزارة الصحة الفلسطينية الممولة مدى توافق المشاريع •
  .للتمويل الدولي الوارد القدرة على التوظيف األمثل •

 :شمليو ، الوضع السياسي: ثالثاً 
 االنقسام الداخلي و ممارسات االحتالل اإلسرائيلي  •
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  أنموذج الدراسة 1.4

  المستقلة والمتغيرات التابع المتغير بين العالقة):  1.1( شكل

  
  .2014، ُجرد بواسطة الباحثة: المصدر

  فرضيات الدراسة 1.5

  :توجهًا نحو تحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية

 فـي تطـوير قطـاع الرعايـة الصـحية فـي وزارة الصـحة الفلسـطينيةتتأثر إسهامات التمويـل الـدولي  -1
  .من قبل الجهات المانحة إدارة التمويل الدولي خارجياً عملية ب

 فـي تطـوير قطـاع الرعايـة الصـحية فـي وزارة الصـحة الفلسـطينيةتتأثر إسهامات التمويـل الـدولي  -2
  .الدولي داخليًا في وزارة الصحة الفلسطينيةإدارة التمويل بعملية 

 إسهامات التمويـل الـدولي فـي تطـوير قطـاع الرعايـة الصـحية فـي وزارة الصـحة الفلسـطينية تأثرت -3
  .األوضاع السياسية السائدةب

إدارة ، إدارة التمويل الدولي داخليـًا فـي وزارة الصـحة الفلسـطينية( تؤثر العوامل المستقلة مجتمعة  -4
إســـهامات علـــى ) األوضـــاع السياســـية الســـائدة ، التمويـــل الـــدولي خارجيـــًا مـــن قبـــل الجهـــات المانحـــة

  .التمويل الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية
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إسهامات التمويل الدولي في فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين حول  يوجد -5
: تعزى للمتغيرات الشخصية التالية تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية

عدد سنوات ، طبيعة العمل، المؤهل العلمي، المهنة األساسية، الموقع الوظيفي، العمر، الجنس(
  ).هنية داخل الوزارةالمالخبرة 

  أهداف الدراسة 1.6

تطـوير لوزارة الصـحة الفلسـطينية  مـن خـالل مدى إسهامات التمويل الدولي تقييم تهدف الدراسة إلى
المنهجيــة  حــول اقتراحــاتتــوفير  المســاعدة فــي ، وبالتــاليغــزة خــدمات الرعايــة الصــحية فــي قطــاع

 للسـكان الفلسـطينيين الحالـة الصـحية لتحسـين الممنوحـةألمـوال جهات التمويل وا األمثل للتعامل مع
  .في قطاع غزة

  : دراسة لل الفرعية هدافاأل
  .التمويل الدوليمالمح واتجاهات طبيعة و  لتوضيح •
  .التمويل الدولياستدامة وفعالية و  مالئمةو أهمية  لتقييم •
  .مختلفةال نظام الرعاية الصحية مكونات لدعم التمويل الدولي مساهمة تقييمل •
  .ذلكعلى  والعوامل المؤثرة التمويل الدولي واجهتالتي  نقاط الضعفو  لتحديد نقاط القوة •

  .الصحية خدمات الرعاية  في دعم التمويل الدوليمن  توصيات حول االستفادة الفضلى تقديمل• 

  أهمية الدراسة 1.7

اعتمـادًا كبيـرًا علـى المسـاعدات ال يخفى أن بعـض البلـدان سـتظل تعتمـد ، في ظل األوضاع الجارية
لذا فإنـه مـن المهـم . كما أن صفة ذلك التمويل الدولي أنه ليس دعمًا انتقاليًا قصير األجل، الخارجية

وضــمان كونهــا أكثــر اســتقرارًا ، النظــر لشــكل الترتيبــات الناظمــة لتلــك العالقــة بــين المــانحين والمتلقــين
الدراسة واهتمامها بمدى فعالية التمويل الخارجي هو علـى درجـة لذا فإن هذه . والتزامًا ونزاهة وعدالة

   .كبيرة من األهمية سواء للجهات المتلقية لذلك الدعم أم المانحة

  :إضافة إلى أهميتها للجهات األخرى مثل 

  :وزارة الصحة الفلسطينية -أ

بــرامج الصــحة ل صــةإدارة التمويــل الــدولي وخا القليــل مــن الدراســات الســابقة قــد أجريــت بشــأنفهنــاك 
فبإمكـان هـذه الدراسـة أن تـزود الـوزارة . من الخارج ومشـاريع تعزيـز خـدمات الرعايـة الصـحية مولةالم
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والمسـاهمة . برؤية عميقة حول نقاط القوة ونقاط الضعف في عملية إدارة التمويل الدولي الموجـه لهـا
، رهـم فـي دعـم مجـال الصـحةلقطـاع غـزة ودو  المـانحين تمويـل رؤى واضحة حول إنجازات في توفير

وسبل تعزيز مقدرة القطـاع الصـحي الحكـومي فـي التعامـل مـع التمويـل الـدولي بالشـكل الـذي يضـمن 
  .أولوية األجندة الصحية الوطنية

  :المجتمع الفلسطيني -ب

بمناقشة سبل التنمية والتطوير لقطاع الصحة الذي ينعكس بدوره على باقي القطاعـات وبالتـالي  - 1
 .بأسره على المجتمع

 أول وهـ، غـزة فـي الصـحة وزارة فـي الصـحة لقطـاع الـدولي التمويل ومساهمات أهمية تحليلأن  -2
 هـذا مثـل فـي الموضـوع هـذا لمعالجـة غـزة قطـاع فـي فلسـطيني باحـث يجريها وأكاديمية محلية دراسة
بقضــية ممــا يعــزز مــن معرفــة وتعلــيم المجتمــع ، )علــى حــد علــم الباحثــة( الصــحي المجــال فــي العمــق

 .مهمة وموضع تساؤل ونقاش

وتفنيـــد أدلـــة و ، تفنيـــد األقـــوال واالدعـــاءات حـــول التشـــكيك فـــي أهميـــة دور التمويـــل الخـــارجي -3
 إسـاءة فـي تسـاهم أن الممكن منوالتي  التمويل ذلك على السلطات ِقَبل منمؤشرات ضعف اإلدارة 

 .التمويل استخدام

، التمويـل الـدولي ومـدى إسـهامه فـي دعـم القطـاع الصـحيزيادة الـوعي المجتمعـي حـول مفهـوم  -4
والخــروج بنتــائج وتوصــيات تعــزز مــن قــدرة المجتمــع علــى فهــم دوره بكونــه ، بتحليــل مختلــف اآلراء

 .محور االهتمام وبالتالي طرف صانع للقرار

  :الباحثين و المهتمين -ج

 .دعم القطاع الصحيوخاصة الموجه ل، إثراء البحث العلمي في مجال التمويل الدولي -1

يعتبر هذا البحث دراسة مكملة لدراسة محلية سـابقة حـول إسـهامات التمويـل الـدولي فـي تطـوير  - 2
ممـا قـد يسـاهم برسـم صـورة ، نظام الرعاية الصحية في المنظمات الغير حكومية في قطـاع غـزة

 .أوضح للموضوع
    ،والتنميــة لقطــاع الصــحةالمســاهمة فــي فــتح آفــاق بحثيــة جديــدة للبــاحثين حــول ســبل التطــوير  -3

 .وكفاءة استخدام التمويل وسبل االكتفاء الذاتي واالستدامة المالية للمؤسسات الوطنية 
من الممكن اعتباره مرجع أكاديمي علمـي فـي موضـوع إدارة التمويـل الـدولي واالسـتفادة منـه فـي  - 4

  .ة أخرىلبحوث تطبيقي األساس هذه الدراسة يمكن أن تكون وكذلك، مكتبة الجامعة
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  :جهات التخطيط والتعاون الدولي وصناع القرار -د

والمتعلقـة بفعاليـة  ،لـوزارة الصـحة التمويـل الـدولي بدراسـة آليـة ةقوم الباحثـتمن خالل هذا البحـث، سـف
االقتراحـــات والـــدروس  يـــتم إدراجوســـوف . فـــي دعـــم خـــدمات الرعايـــة الصـــحية هـــذا التمويـــل وكفـــاءة

فــي تطــوير القطــاع الصــحي علــى المســتويين العــام  متخــذي القــرارالمســتفادة التــي يمكــن أن تســاعد 
  . إليهصياغة سياسات التنمية الصحية وفقا لما سيتم التوصل و  ،والخاص

  :الباحثة -ه

حليــــل هــــذا البحــــث يمثــــل تجربــــة تطبيقيــــة هامــــة فــــي ممارســــة وتطبيــــق منهجيــــة البحــــث العلمــــي والت
ـــاءة ومســـتوى علمـــي  عديـــدينواالســـتفادة كـــذلك مـــن خبـــرات ومعرفـــة أشـــخاص ، اإلحصـــائي ذوي كف

  .مما يشكل حافزًا لالستمرار في مسيرة طلب العلم، عالي

  دراسةال سياق  1.8

  سياق القطاع الصحي: أوًال 

الحكوميـة، يشارك وزارة الصـحة فـي تقـديم الخـدمات الصـحية فـي فلسـطين المؤسسـات الصـحية غيـر 
و ، )األونـروا(والخدمات الطبيـة لألمـن العـام والشـرطة، ووكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين 

  .)2012، وزارة الصحة الفلسطينية) (المستشفيات الربحية وغير الربحية( القطاع الخاص 
 حـاالتأيـة  تسـجل لـم كمـا الحصـبة، بمـرض إصـابة أيـة فلسـطين فـي تسـجل لـم ومنذ عشـرة سـنوات

 األطفال، وشلل المالريا، أمراض من تماما خالية وفلسطين .الوليدي الكزاز أو الكزاز لمرض جديدة
 المعلومات مركز( الكلب وداء الغربي، النيل النزفية، وحمى والطاعون، والحمى والدفتيريا، والكوليرا،
الخـدمات الصـحية وزارة الصـحة هـي أكبـر مقـدمي ، وفـي قطـاع غـزة .)2013، الفلسـطيني الصـحية
كمـا وتنفـرد بتقـديم العديـد مـن  ،حيـث تمتلـك السـعة السـريرية األكبـر ونسـبة اإلشـغال األعلـى، الثانوية

، وغســيل الكلــى ورعايــة أمــراض الــدم واألورام، الخــدمات التخصصــية كجراحــة القلــب والقســطرة القلبيــة
وتقــوم بشــراء ، ج بالخــارجالجهــة الوحيــدة فــي قطــاع غــزة المســئولة عــن خــدمات التحويــل للعــال وهــي

مركـــز المعلومـــات (الخدمــة مـــن بعـــض المستشــفيات غيـــر الحكوميـــة والمراكـــز الصــحية التخصصـــية 
  ).2011، غزة، الصحية الفلسطيني

 فـي فـي فلسـطين بلـغ الخام المواليد معدل أن الفلسطيني الصحية المعلومات مركز معطيات أشارت
 لكل) 2,6( العام نفس في الخام الوفيات معدل بلغ بينما ،نسمة 1000لكل ) 27,1( 2012 العام

فـي ) سـنة 49-15(اإلنجـاب  سـن فـي النسـاء بـين الكلـي الخصـوبة ومعـدل، السـكان مـن 1000
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فـي ) 3,8(في قطاع غزة و ) 4,9(بواقع ، مولودا لكل امرأة) 4,2( 2010فلسطين قد بلغ في العام 
ألــف  823أمــا اإلنــاث فعــددهن ، ألــف ذكــر 850وفــي قطــاع غــزة بلــغ عــدد الــذكور ، الضــفة الغربيــة

 بلـغ .)2012، الفلسـطيني الصـحية المعلومـات مركـز( 100: 103.2أنثـى، بنسـبة جـنس مقـدارها 
فـي  كبيـر تقصـير وهنـاك إنـاث، 38و ذكـور 58 مـنهم ،96 عـنهم األمـوات المبلـغ المواليـد عـدد

، الفلسـطيني الصـحية المعلومـات مركـز(  المستشـفيات مـن عـدد فـي األمـوات المواليـد عـن اإلبـالغ
2013(.  

  اإلدارة في وزارة الصحة الفلسطينية: ثانياً 

المـــوارد  قـــرارات حـــولالمســـئوليات علـــى البـــنقص تفـــويض يتـــأثر   فـــي القطـــاع العـــام النظـــام الصـــحي
إن وزارة الصـحة لهـا سـلطة محـدودة كمـا  ).Abu Hamad, Shalabi, 2013( والبشـرية الماليـة

يتم التحكم في عملية التوظيف من قبل ديـوان المـوظفين الحكـومي و ف، ى الميزانيةعلى العاملين وعل
 ,Abed, 2007( والميزانيــة تتــأثر بشــدة ويــتم الســيطرة عليهــا بقــرارات وزارة الماليــة ،وزارة الماليــة

P27.(  علـى  قـدرة كبيـرة ألنـه لـيس لـديهم أفضل خيـاراتهم ممارسة غير قادرون على المدراءكما أن
 العديـــد مـــن الممارســـات عـــالوة علـــى ذلـــك،. المهـــارات اإلداريـــة نقـــص فـــي مـــع والمـــوارد، المـــدخالت

  ). Abed, 2007( وتحسين بحاجة إلى مراجعة اإلدارية والتنظيمية
 أساس ال يوجد أي أنه، لقطاع الصحة والتقييم إطار للمتابعةبأنه ليس هناك وأشار أبو حمد وشلبي 

  ، في القطاع الصحي األهداف اإلستراتيجية المحرز نحو تحقيقالتقدم  لمتابعة مشترك
أن وزارة الصــحة تمــر بتغييــر جــذري فــي هيكلهــا التنظيمــي بســبب الوضــع السياســي الــذي يــؤثر  كمــا

أدى الصــراع السياســي إلــى إعــادة توزيــع ونقــص فــي فقــد . علــى جميــع جوانــب الحيــاة فــي قطــاع غــزة
إضـراب المـوظفين، وعـدم وحـدة القيـادة، االنقسـام بـين الفلسـطينيين،  ،القوى العاملـة فـي وزارة الصـحة

المســاعدات التــي تحكمهــا السياســة والمحســوبية السياســية كــل ذلــك يــؤثر علــى الهيكــل الحــالي ضــمن 
  ).Abu Hamad, Shalabi, 2013(وزارة الصحة 

  السياق االجتماعي واالقتصادي: ثالثاً 

العزلــة السياســية والماديــة، ممــا يتســبب أيضــًا فــي التوزيــع غيــر الوضــع فــي غــزة يــزداد تفاقمــًا بســبب 
الطبيـة (المتكافئ من الموارد والموظفين بالمقارنة مـع الضـفة الغربيـة، وتقييـد الوصـول إلـى الخـدمات 

وعلــى الــرغم مــن التــدفقات الكبيــرة مــن المســاعدات الدوليــة، . المقدمــة مــن خــارج قطــاع غــزة) خاصــة
من سكان غـزة فـي الفقـر،  %)70(كان الفلسطينيين في الضفة الغربية ومن الس %)50( فإنه يعيش

باإلضـافة . The World Bank, 2011)(علـى التـوالي %)39(و %)18(فوق  مع معدالت بطالة
 .2000إلــى أن االقتصــاد الفلســطيني معــزول ويفتقــر إلــى الســيادة، وهــو مجــزأ و فــي أزمــة منــذ عــام 
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أدت إلـى اضـطرابات فـي العمـل والوصـول ) إسـرائيل(تي تفرضـها اإلغالق الصارم وقيود الحركة  الف
البنــك (التجــاري، إغــالق األعمــال، تســريح العمــال فــي القطــاع الخــاص، ونقــص فــي الســلع األساســية 

 ،، انخفضـــت المســـاعدات الخارجيـــة بمـــا يزيـــد عـــن النصـــف2012وبحلـــول عـــام ). 2011، الـــدولي
بحلــول عــام % 5.9إلــى  2011و 2008 اميبــين عــ% 9وهــبط نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي مــن 

، مع نمو سلبي في الضفة الغربية بنسبة 2013في النصف األول من عام % 1.9ثم إلى ، 2012
   ).2013، البنك الدولي( 0.1%

  الوضع السياسي في قطاع غزة: اً رابع

وال  ال تنميــة وال رخــاء"أن لضــمان  ىســعتحصــار مشــدد و سياســة إســرائيلية تحــت  قطــاع غــزة يقبــع 
الحكومــة اإلســرائيلية أوقفــت . ، ولكــن عالمــات األزمــة اإلنســانية واضــحة للعيــان"وجــود ألزمــة إنســانية

عــن المــواطنين كلهــم  فضــالً  ،)باســتثناء المــواد الغذائيــة األساســية و بعــض األدويــة( كــل شــيء تقريبــاً 
 كيانــاً " ع غــزة ، أعلنــت اســرائيل قطــا2007فــي أواخــر عــام و . تقريبــا، مــن دخــول ومغــادرة قطــاع غــزة

  ).Abu Hamad, Shalabi, 2013" (معاديا 
بدأت الحكومة اإلسرائيلية في وقت الحق خفض إمدادات الوقود والكهرباء لقطاع غـزة ممـا أدى إلـى 

علـى . مزيد من الدمار لالقتصاد المنهك وتشويه الخدمات األساسية بمـا فـي ذلـك الخـدمات الصـحية
، ال يـزال هنـاك 2008ة بـين اإلسـرائيليين والفلسـطينيين فـي يونيـو تم التوصل إلـى هدنـ هالرغم من أن

ـــــى الســـــلع و الخـــــدمات الضـــــرورية األساســـــية محـــــدود جـــــدا   .إغـــــالق صـــــارم جـــــدا و الحصـــــول عل
 ،زادت مـــن تـــدهور ذلـــك البـــؤس، 2009ديســـمبر  27الحـــرب األخيـــرة علـــى غـــزة والتـــي بـــدأت فـــي 

، هــــدم آالف المنــــازل، تــــدمير المرافــــق وتجلــــت آثــــار الحــــرب و الحصــــار فــــي اآلالف مــــن الضــــحايا
الصـــحية و المؤسســـات المدنيـــة، واخـــتالل أنظمـــة العمـــل العاديـــة، حرمـــان الحصـــول علـــى الخـــدمات 

 ,Abu Hamad, Shalabi(الصـحية، تعليـق األنشـطة التنمويـة، وانقطـاع أنشـطة بنـاء القـدرات 
2013.(  

  منهجية الدراسة  1.9

فــي الضــفة الغربيــة  تحســين وتطــوير القطــاع الصــحيلقــد أنتجــت جهــود البــاحثين والمهتمــين بعمليــة 
  -ولــيس علــى ســبيل الحصــر -وهــذا يشــمل .وقطــاع غــزة كميــات ضــخمة مــن البيانــات والتحلــيالت

 المركـزي البيانـات األساسـية مـن الجهـاز، خطـط التنميـة الفلسـطينية، الخطـط االسـتراتيجية الوطنيـة
الفلسطيني، التحليالت الفنية، وتقييمات الجهات المانحة، تحلـيالت البنـك الـدولي، وتقـارير  ءلإلحصا

ـــدول  ـــة ال ـــائق التـــي أعـــدت الجتماعـــات لجن ـــة األخـــرى، والوث ـــد مـــن المنظمـــات الدولي ودراســـات العدي
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نشــورة المانحــة، والتقــارير الصــحفية والمواقــع اإللكترونيــة، والعديــد مــن التحلــيالت المنشــورة وغيــر الم
   .التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية واألكاديميين المحليين والدوليين

األول يتعلـق بالحاجـة العتمـاد مـنهج . وفي فحـص كـل مـن هـذه المجـاالت، تـم أخـذ اعتبـارين آخـرين
واالعتبـار الثـاني هـو  .مرن وذو قرائن واقعيـة فـي تقيـيم فعاليـة التمويـل الـدولي المقـدم لقطـاع الصـحة

بــة فــي تعظــيم القيمــة المضــافة مــن هــذه الدراســة مــن خــالل البنــاء علــى نتــائج األعمــال الســابقة، الرغ
 .وليس مجرد التكرار

  :سيتم استخدام األساليب التالية، واإلجابة على أسئلة الدراسة، وبغرض تحقيق الهدف الرئيسي
اليـــة باإلضـــافة لـــوزارة جمـــع واســـتخدام البيانـــات الماليـــة والصـــحية الصـــادرة عـــن وزارة الصـــحة والم -

  .التخطيط وصندوق النقد الدولي والبنك الدوليالداخلية و 

تحليل هـذه البيانـات للبحـث عـن حقيقـة إسـهامات التمويـل الـدولي والمسـاعدات الخارجيـة فـي دعـم  -
  .القطاع الصحي

للتمويــل مراجعــة الدراســات الســابقة واألدبيــات المختصــة بــإدارة التمويــل وطــرق التوظيــف األنجــع  -
  .الخارجي بغية االستفادة منها

بصـفتهم المسـئولين عـن إدارة  فـي وزارة الصـحة الفلسـطينية اإلدارة العليـاستهدف تصميم استبيان ي -
ــدولي     لحــزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــةاتحليــل البيانــات باســتخدام برنــامج و . التمويــل ال

(SPSS) من قبل الباحثة.  
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  الثانيالفصل  

  للدراسة  اإلطار النظري
  

  في وزارة الصحة الفـلسطينيةتمويل نظام الرعاية الصحية  : المبحث األول

 .الصحية الرعاية نظام تطور: المبحث الثاني

 .التمويل الدولي: المبحث الثالث
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  المبحث األول

  
في وزارة الصحة  تمويل نظام الرعاية الصحية  
  الفـلسطينية

  
  مقدمة  2.1.1

   نبذة عن وزارة الصحة الفـلسطينية  2.1.2

  تمويل نظام الرعاية الصحية الفـلسطينية  2.1.3

  تمويل القطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة   2.1.4

   دور التمويل الدولي في تقوية ودعم النظام الصحي الفـلسطيني 2.1.5
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  مقدمة 2.1.1

 مسـاهماتالنظم الصحية عن طريق ال تمويل على التركيزبضرورة منظمة الصحة العالمية  أوصت
 وأن ،البرامج المستندة إلى المعونات استمرار من بدالً  الوطنية الصحية للخطط عليها متفقالمالية ال

 ال ألنـه عنـدما ،األمـد بعيـد وأن يكـون للتنبـؤ قـابالً  يكـون أن ينبغـي الـدولي لقطـاع الصـحة التمويـل
 التخطـيط واقعيـاً  المسـتحيل مـن يكـون ثابـت ومسـتمر تمويـل علـى التعويـل علـى قـادرة البلـدان تكـون

وأن تسـتعمل المـوارد  هـاموارد ةالحكومـات تعبئـ علـى"و ).2010، منظمة الصحة العالمية( لمستقبلل
 "هـاأولويات سـلم فـي أعلـى الصـحة أن تضـع"و). WHO, 2000" (يدةرشـالخارجيـة المتـوفرة بصـورة 

تـــــأثرت صـــــحة ســـــكان األراضـــــي الفلســـــطينية المحتلـــــة ولقـــــد  ).2010، منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة(
 ,WHO) مـــن قبـــل االحـــتالل اإلســـرائيلي لألراضـــي الفلســـطينيةســـلبي والخـــدمات الصـــحية بشـــكل 

2010).  

   نبذة عن وزارة الصحة الفلسطينية  2.1.2

قــانون الصــحة العامــة الــذي يحــدد مســئوليات وزارة الصــحة  2004أقــر المجلــس التشــريعي فــي عــام 
دورهـــا فـــي التخطـــيط ووضـــع السياســـات  إلـــى باإلضـــافة ،كمقـــدم وكمـــنظم للخـــدمات الصـــحيةودورهـــا 
علـــى  اإلشـــرافويركـــز القـــانون أيضـــًا علـــى دور وزارة الصـــحة فـــي . تمويـــل القطـــاع الصـــحي وٕادارة

كمــا تقــوم وزارة الصــحة . الصــحة العامــة بمــا فــي ذلــك ضــمان ســالمة الغــذاء والميــاه وســالمة البيئــة
كمــا تقــوم بمتابعــة . والمؤسســات األفــرادواالعتمــاد لتقــديم الخــدمات الصــحية مــن  بعمليــات التــرخيص

ومراقبـــة مســـتمرة للمرافـــق الصـــحية الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة لضـــمان امتثالهـــا للقـــوانين والمعـــايير 
  ).2013-2011الصحية  الوطنية اإلستراتيجية الخطة( الموضوعة

لـوزارة الصـحة الفلسـطينية  2013-2011 الصحية ةالوطني اإلستراتيجية الخطةوبحسب ما جاء في 
  :فإن لديها مبدأين أساسيين يتمثالن في 

 .الفلسطيني الشعب أبناء لجميع الصحة في الحق -
 و وعدالـة بمسـاواة للجميـع عاليـة جـودة ذات صـحية ورعايـة عامـة صـحة خـدمات علـى الحصـول -

  .المهمشة بالشرائح االهتمام

الخــدمات التــي تقــدمها وزارة الصــحة الفلســطينية بــدورها لــدعم نظــام الرعايــة والتــالي هــو تفصــيل ألهــم 
  :الصحية الفلسطينية
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  :األولية الصحية الرعاية: أوالً 

 ومنظمات الصحة رةاوز  من الصحية الخدمات مقدمي مختلف بواسطة األولية الصحية الرعاية تقدم
 األحمـر والهـالل العسـكرية الطبيـة الخـدماتو  الفلسـطينيين الالجئـين غـوث ووكالـة حكوميـة غيـر

 .المجـال هـذا يزًا فـمميـ اً دور  الصـحة رةاوز  فـي األوليـة للرعايـة العامـة اإلدارة وتلعـب الفلسـطيني،
 إلـى 1994 عام اً مركز  454 من الوطن محافظات مختلف في المنتشرة الرعاية كزامر  شبكة اتسعت
 رةالـوز  التابعـة كـزراالم وتشـكل ،مركـزًا فـي قطـاع غـزة 147منهـا  ،2012 العـام فـي اً مركـز  750

ويوجـد فـي  األولية الصحية الرعاية مجال في العاملة كزراالم إجمالي من% 61,3 نسبته ما الصحة
 الصـحية المعلومـات مركـز( )B7-(و  )A)7-انظـر ملحـق رقـم ، مركـزًا حكوميـاً  54قطـاع غـزة 
  ).2013 ،الفلسطيني

  ):المستشفيات(الثانوية  الصحية الرعاية: ثانياً 

 فلسـطين، فـي )المستشـفيات( الثانويـة الصـحية الرعايـة لخـدمات الرئيسـي المقـدم الصـحة وزارة تعتبر
 محافظـات جميـع علـى موزعـة مستشـفى )25( علـى موزعـة سـرير) 2,979(وتـدير تملـك حيـث

سـريرًا  )5,487( تبلـغ سـريرية بسـعة فلسـطين فـي عاملـة مستشـفى )(79 أصـل مـن وذلـك الـوطن،
 سـريرية بسـعة الغربيـة الضـفة محافظـات فـي مستشـفى) 49(منها  ،ريسر  لكل نسمة) 794( بمعدل
 وبـاقي%) 57,6( وبنسـبة ،ةيـالغرب الضـفة فـي ريسـر  لكـل نسـمة) 849( وسـرير ) 3,163(قـدرها 
 المعلومـات مركـز(ة غـز  قطـاع فـي ريسـر  لكل نسمة) 720(بمعدل  غزة قطاع محافظات في األسرة

بلــغ عــدد ، وبحســب التقريــر الســنوي للمستشــفيات فــي قطــاع غــزة ).2013 ،الفلســطيني الصــحية
سـريرًا تـديرها وزارة ) 1,937(منهـا ) 2,769(مستشـفى بعـدد أسـرة ) 29(المستشفيات في قطاع غزة 

) 7(C–ق لحـــــويوضـــــح م. )2011، مركـــــز المعلومـــــات الصـــــحية الفلســـــطيني(الصــــحة الفلســـــطينية 
  .في قطاع غزة) المستشفيات(الرعاية الثانوية مؤشرات 

  تمويل نظام الرعاية الصحية الفلسطينية  2.1.3

  : الفلسطينية الصحة وزارة فيإيرادات النظام الصحي : أوالً 

  :(Badawi and Qasem, 2010)ما يلي  تشمل إيرادات النظام الصحي

قطــاع الصــحي فــي فلســطين، موزعــة لالرئيســي لال تــزال الــداعم كانــت و المســاعدات الدوليــة التــي  :أوالً 
اســتثمارات  ،)٪8( بنســبة (Recurrent Budget) الدوريــة دعــم ميزانيــة وزارة الصــحة هيئــةعلــى 

  ).٪14(، والمنظمات غير الحكومية ) ٪10(، واألونروا )٪16(وزارة الصحة 
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ضـع للو سـتجابة ا انخفـض والذي، (Tax-based Financing) القائم على الضرائب التمويل: ثانياً 
  . االقتصادي الصعب مع نسبة عالية من البطالة

فـي السـنوات  تـهزادت تغطيوالـذي  ،)Public Health Insurance( التـأمين الصـحي العـام :ثالثـاً 
 ، اآلالف مـن األسـر)2000سـبتمبر (ومع ذلك، وبعد االنتفاضـة الثانيـة . 2000وحتى  1995من 

  .لطوارئ لتوفر لهم الخدمات الصحية العامةللديها تغطية تأمينية مجانية  أصبح
حصـــة مـــن  يننمِ المـــؤَ  تـــي يـــدفع فيهـــا األشـــخاصال ، (Copayments)الجيـــب مـــدفوعات: رابعـــاً 

  . مختبر، وحاالت اإلحالة إلى الخارجفحوصات التكاليف لألدوية، ال

  :الفلسطينية الصحة وزارة فينفقات النظام الصحي : ثانياً 

 نفقـات إجمـالي بلـغ فقـد الصـحة رةوزا فـي ةيـالمال للشـؤون العامـة اإلدارة مـن الـواردة اتيالمعط حسب
مليـــون ) 395(وهــو مـــا يعــادل حــوالي ، كليشــ مليـــون) 1,582( حــوالي 2012 للعــام الصــحة رةاوز 

 اإلنفـــاق وبلــغ .اإلنفـــاق هــذا إجمـــالي مــن%) 38.3( نســـبته مــا الرواتـــب شــكلت وقـــد. دوالر أمريكــي
 النفقـات أمـا .الفعلـي اإلنفـاق إجمـالي مـن%) 35.9( نسـبته مـا المحددة ةيليالتشغ البنود على الفعلي
 فــي الفعلــي اإلنفــاق إجمــالي مــن%) 25.8( نســبتها بلغــت فقــد الصــحة رةاوز  فــي األخــرى ةيليالتشــغ

  2013 للعام رهايتدو  وتم ، 2012 العام في دهايتسد تمي لم ريفوات وجدي بأنه علما ،الصحة رةاوز 
  ).2013، الفلسطيني الصحية المعلومات مركز(
 2012 عـام خـالل الصـحة مجال في نفقأُ  ما مجموع ارتفاع إلى الصحية الحسابات بيانات تشيرو 

) 1,261.9( قيمتـه مـا اإلنفـاق مجمـوع سـجل حيـث ،%5,1 بنسـبة المؤسسـية القطاعـات جميـع مـن
 لإلحصـاء المركـزي الجهـاز) (1,201(سـجل الـذي 2011 العـام مـع مقارنـة أمريكـي دوالر مليـون

  :وهذا ما يوضحه الشكل البياني التالي). 2014 الفلسطيني،

  2012-2000 لألعوام فلسطين في الصحة على لإلنفاق العام االتجاه) 2.1.1( شكل

  
 الصحية الحسابات ،2014، الصحة وزارة الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز: المصدر

  .17ص، فلسطين، رام اهللا، نتائج أساسية، 2012- 2011 الوطنية
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  :التمويل مصدر وفق اإلنفاق

 نسـبة أن نجـد، 2012-2011 الوطنيـة الصـحية الحسـاباتوبحسـب  التمويـل، جانـب إلـى بـالنظر
 باإلضـافة إلـخ...الصـحة، الماليـة، ةوزار  خالل من( الصحية لألنشطة العامة الحكومة قطاع تمويل
 العـام خـالل% 38.7 بلغت )للدولة العامة الموازنة قبل من تمول التي الربحية غير المؤسسات إلى

 بلـغ 2012 العـام خـالل الصـحة علـى اإلنفاق خالل من المعيشية األسر قطاع تمويل وأن. 2012
 الحكومـة مـن المقدمـة الصـحية الخـدمات علـى المعيشـية األسـر تدفعـه مـا يشـملهـو و ،  39.8%
 تمويــل بلــغ حــين فــي. الحكوميــة غيــر المنظمــات أو للــربح الهادفــة غيــر والمؤسســات العامــة،

 العــالم بــاقي مــن التمويــل وســجل%. 18.3 المعيشــية األســر وتخــدم للــربح الهادفــة غيــر المؤسســات
 عليـه كـان مـا عن 2012 للعام انخفاضاً  فلسطين في المقدمة الصحية الخدمات على مباشر بشكل
 2011 عـــــام فـــــي ســـــجل بينمـــــا ،2012 للعـــــام% 0.9 النســـــبة بلغـــــت حيـــــث ،2011 العـــــام فـــــي
 الفلسـطينية، األراضـي حـدود ضـمن المقيمـة غيـر الوحـدات جميـع هـذا البنـد يشـملو ، %1.1نسـبة
 )المـواطنين (للخدمـة نهـائي كمسـتقبل المقيمـين والمسـتخدمين للمرضـى الصـحية الرعايـة وتـوفر

  ) 2014، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز(
يوضـح أن النسـب األعلـى هـي لمسـاهمة  على الصـحةسب التوزيع لإلنفاق ن الجدول التاليويوضح 

  .األسر المعيشية يليها إنفاق الحكومة

 مصادر حسب مصنفة، فلسطين في الصحة على لإلنفاق النسبي التوزيع:) 2.1.1( جدول
  2012، 2011، 2010 لألعوام التمويل

 2012 2011 2010 مصادر التمويل
 38,7 35,3 36,3 الحكومة العامة

 2,3 15 2,5 التأمين الخاصةشركات 
 39,8 43,1 40,9 األسر المعيشية

المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم 
 األسر المعيشية

18,2 19,0 18,3 

 0,9 1,1 2,1 باقي العالم
 100 100 100 المجموع
 1,261,917,2 1,201,043,5 1,074,742,8 )دوالر أمريكيألف (الكلي  اإلنفاق

 وزارة الفلسطيني، لإلحصاء المركزي نقًال عن الجهاز. 2014، الباحثة جرد بواسطة: المصدر
- 2011و 2011-2010 الوطنية الصحية الحسابات و، 2014و 2013لعامي ، الصحة

  .فلسطين، رام اهللا، نتائج أساسية، 2012
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 ،2014 الفلسـطيني، لإلحصـاء المركـزي الجهـاز(: الصـحية الخـدمات مـزودي وفـق اإلنفـاق
  )19ص

 مـن والعـالج النفسـية الصـحة مستشـفيات عامـة، مستشـفيات إلـى أنواعهـا حسـب المستشـفيات تقسـم
 مـزودي خـالل مـن نفـقأُ  مـا إلـى وبـالنظر. المتخصصـة المستشـفيات إلـى باإلضـافة اإلدمـان،
 مجمـوع مـن% 55.6 يعـادل مـا أنفقـت قـد العامة الحكومية المستشفيات أن نجد الصحية الخدمات

 التابعـة العامـة المستشـفيات مسـاهمة نسـبة بينمـا 2012 العـام خـالل العامـة المستشـفيات أنفقتـه مـا
 يعـادل مـا 2012 العام خالل لها اإلنفاق بلغ فقد المعيشية األسر ويخدم للربح الهادف غير للقطاع

 نسبة بلغت كما. الصحية للخدمات كمزود العامة المستشفيات خالل من نفقأُ  ما مجمل من% 25
 خـالل% 18 للخدمـة كمـزود الربحي للقطاع التابعة العامة المستشفيات خالل من الصحي اإلنفاق
 تصنيفها يتم لمالتي  العامة المستشفيات على اإلنفاق من %1.4 نسبة إلى باإلضافة 2012 العام
 نالعـامي بـين ارتفاعـاً  األوليـة الرعايـة وعيـادات كـزار م سـجلت كمـا. االقتصـادي القطـاع حسـب
، المسـتقلة الخارجيـة العيـادات تشـمل التـي األوليـة الرعايـة بأنشـطة يتعلـق فيمـا 2012، 2011

 عـام خـالل نفـقأُ  مـا قيمـة سـجلت حيـث. للمستشـفيات التابعـة الخارجيـة العيـادات إلـى باإلضـافة
 حـوالي إلـى لتصـل 2012 عـام خـالل وارتفعـت أمريكـي، دوالر مليـون 291 يقـارب مـا 2011
   .أمريكي دوالر مليون 315,6

  تمويل القطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة  2.1.4

 2012-2007الفتــــرة مــــا بــــين  حجــــم المســــاعدات المقدمــــة للقطــــاع الصــــحي الحكــــومي خــــاللبلــــغ 
تفصــيل ذلــك فــي مرفــق رقــم و ، دوالر أمريكــي مليــون )340(أي مــا يقــارب ، شــيكلمليــون ) 1,307(
نـــوع  حســـب غـــزة بقطـــاع الحكـــومي الصـــحي للقطـــاع المقدمـــة المســـاعدات حجـــم يوضـــحالـــذي ) 8(

  :والشكل البياني التالي يوضح ذلك .على مدى تلك األعوام بالشيكل و المئوية النسبب المساعدات
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نوع  حجم المساعدات المقدمة للقطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة حسب) : 2.1.2(شكل 
  2012 – 2007النسب المئوية من و  المساعدات

  
  .79ص، غزة قطاع في الصحة وزارة في متعددة مصادر إلى بالرجوع. 2013، حماد: المصدر

والــذي يشــير إلــى أن إجمــالي ) 8(وتجــدر اإلشــارة إلــى تفصــيل بيانــات الجــدول المبــين فــي مرفــق رقــم 
للقطــاع الصــحي الحكــومي المتمثــل بــوزارة الصــحة بقطــاع غــزة  2012المســاعدات المقدمــة فــي عــام 

ســـنوات تُقـــدم بهـــا  6، وهـــي أعلـــى نســـبة منـــذ %67.2ســـبة أي بن، مليـــون شـــيكل) 878,5(بلغـــت 
) 319,9(قــدريُ  2011المســاعدات إلــى وزارة الصــحة، وكــان إجمــالي المســاعدات المقدمــة فــي عــام 

ســنوات تقــدم بهــا المســاعدات إلــي  6، وهــي ثــاني أعلــي نســبة منــذ %24.5مليــون شــيكل أي بنســبة 
أمــا . وزارة الصــحة، ممــا يــدل علــى أن المســاعدات فــي تزايــد ملحــوظ لــوزارة الصــحة فــي قطــاع غــزة

، %0.6مليـون شـيكل أي بنســبة ) 7,241(فقـد بلغـت  2010إجمـالي المسـاعدات المقدمـة فـي عـام 
ـــون شـــيكل بنســـبة ) 3,185(كانـــت  2008وفـــي عـــام  وهـــذا مؤشـــر يـــدل علـــى ضـــعف ، %0.2ملي

المســاعدات المقدمــة لــوزارة الصــحة فــي قطــاع غــزة بــرغم الظــروف واألزمــات التــي مــر بهــا القطــاع 
شهيد ومـا  1,500الصحي الحكومي والسيما حرب الفرقان التي خّلف فيها االحتالل ورائه أكثر من 

ترتب عليه استهالك لمـوارد القطـاع الصـحية أثنـاء تلـك األزمـات التـي ما ، جريح )7,000(يزيد عن 
أعــوام مــا بــين  6كــان اإلجمــالي الكلــي للمســاعدات المقدمــة لــوزارة الصــحة خــالل . مــر بهــا القطــاع

مليــون شــيكل، وهــذا مؤشــر يــدل علــى مــدى اعتمــاد القطــاع ) 1,306,6(، مــا يقــدر2012 – 2006
ارجية لالستمرار في تقديم الخدمات الصـحية لمـواطني قطـاع الصحي الحكومي على المساعدات الخ

غــزة، كمــا أن هنــاك تزايــد فــي المســاعدات المقدمــة لــوزارة الصــحة خــالل األعــوام الســتة الماضــية ممــا 
وٕاجمـالي . يدل على أن هناك اهتمام مـن الـدوال المانحـة للوضـع الصـحي الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة

مـــن األدويـــة والتـــي تقـــدر  2012 – 2006وام مـــا بـــين عـــام المســـاعدات المقدمـــة خـــالل الســـتة أعـــ
نســبة فــي المســاعدات المقدمــة لــوزارة الصــحة  أعلــىوهــي % 61.5مليــون شــيكل وبنســبة ) 803,9(

مليـــون شـــيكل ) 274,6(خـــالل األعـــوام الســـت الماضـــية، أمـــا إنشـــاءات جديـــدة وبنـــي تحتيـــة فتقـــدر 
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مليـــون شـــيكل ) 93,7(رتبـــة الثالثـــة وقـــدرها ، وأمـــا مســـاعدات المهمـــات الطبيـــة فـــي الم%21وبنســبة 
األثـاث (من إجمالي المساعدات المقدمة لوزارة الصحة، وأما  بـاقي المسـاعدات مثـل % 7.2وبنسبة 

األغذيـة  –القرطاسـية  –النظافة  –األقمشة  -المحروقات  –أجهزة الحاسوب  –األجهزة الكهربية  –
ت تـأتي كـل هـذه المسـاعدا)  النقديـة  –رات النقـل سـيا –سيارات اإلسـعاف  –الهندسة و الصيانة  –

المساعدات المقدمة للقطاع الصحي الحكومي خـالل أما ). 2013، حماد(% 1بنسبة متقاربة تقريبا 
فالجـدول فـي مرفـق رقـم ، مسـاعداتبحسب الدول المانحة وٕاجمـالي ال 2012 - 2007السنوات من 

مع تحديـد تصـنيف المسـاعدات المقدمـة وقيمتهـا يتناول تلك المساعدات من كل دولة على حدة ) 9(
  . بالشيكل

المركــز األول فـي حجــم المسـاعدات المقدمــة  احتلـتجمهوريـة مصــر العربيـة ويشـير الجـدول إلــى أن 
بقيمــــة إجماليــــة بلغــــت  2012-2007خــــالل الفتــــرة مــــن للقطــــاع الصــــحي الحكــــومي بقطــــاع غــــزة 

التبرعـــات، وكـــان االهتمـــام األكبـــر بتقـــديم مـــن إجمـــالي % 20.42وبنســـبة مليـــون شـــيكل ) 266,7(
تـــأتي فـــي  أمـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية .المســـاعدات فـــي األدويـــة ويليـــه األجهـــزة والمعـــدات الطبيـــة

بقيمــة إجماليــة المركــز الثــاني فــي حجــم المســاعدات المقدمــة للقطــاع الصــحي الحكــومي بقطــاع غــزة 
، وكـــان االهتمـــام األكبـــر تالي التبرعـــاــــــــمـــن إجم% 16.56 وبنســـبةمليـــون شـــيكل ) 216,3(بلغـــت 

 .التحيــة للقطــاع الصــحي الحكــومي ويليــه األدويــة البنــيبتقــديم المســاعدات فــي اإلنشــاءات الجديــدة و 
المركز الثالث فـي حجـم المسـاعدات المقدمـة للقطـاع الصـحي في ) بريطانيا(كانت المملكة المتحدة و 

مـــــن إجمـــــالي % 16.49 وبنســـــبةشـــــيكل ) 215,5(بقيمـــــة إجماليـــــة بلغـــــت الحكـــــومي بقطـــــاع غـــــزة 
تحتــل دولــة كمــا  .ألدويــة ويليــه المهمــات الطبيــةلكــان االهتمــام األكبــر بتقــديم المســاعدات  التبرعــات،

البحرين المركز السادس والثالثون واألخير في حجـم المسـاعدات المقدمـة للقطـاع الصـحي الحكـومي 
، حمـاد( مـن إجمـالي التبرعـات% 0.001بة وبنسـ شـيكل )5,003(بقيمـة إجماليـة بلغـت بقطاع غزة 

2013(.   
ونسبة اإليرادات ونسبة المساعدات للقطاع الصحي  يحكومالالفعلي  لتمويلنسبة اوفيما يتعلق ب

بلغت القيمة فقد ، من إجمالي نفقات وزارة الصحة 2012-2009الحكومي خالل األعوام من 
 2009من  األعوامالفعلي من الحكومة للقطاع الصحي الحكومي خالل  تمويللنسبة ال اإلجمالية

بينما بلغت القيمة ، مليون دوالر )358(أي حوالي  شيكل،مليون ) ,137 9( 2012وحتى 
 )20(أي حوالي  شيكل،مليون ) 80(القطاع الصحي الحكومي لنفس األعوام  إليرادات اإلجمالية

 شيكل،مليون ) 933,6(للمساعدات المقدمة خالل تلك األعوام  اإلجماليةيمة أما الق، مليون دوالر
 ة،ه القيم كل عام على حدذيوضح ه) 2.1.2( وجدول .مليون دوالر) 2,425(أي حوالي 
:النسبة المئوية لكل منهم إلى باإلضافة
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 إجمالي من 2012-2009 عام بين ما الحكومي الصحي للقطاع المساعدات ونسبة اإليرادات ونسبة الفعلي الحكوميتمويل ال نسبة): 2.1.2( جدول
  بالشيكل الصحة وزارة نفقات

  

الموازنة  السنة
 المعتمدة

الموازنة 
 المستنفذة

 إجمالي اإليرادات
الفرق بين الموازنة 
المستنفدة و إجمالي 

  اإليرادات

إجمالي 
 المساعدات

نسبة 
المساعدات 
من إجمالي 
 النفقات

نسبة 
 التمويل

ي لحكوما
  الفعلي

نسبة 
 اإليرادات

 اإلجمالي بالشيكل

 59,074,226 %42.9 %30.3 %26.8 15,845,726 17,904,626 25,323,874 43,228,500 102,302,000 2009عام 
 53,390,150 %50.1 %36.4 %13.6 7,240,947 19,417,553 26,731,650 46,149,203 104,230,000 2010عام 
 93,395,672 %28.2 %37.6 %34.3 31,998,233 35,073,565 26,323,874 61,397,439 114,481,000 2011عام 
 945,524,991 %2.8 %4.2 %92.9 878,483,911 40,141,015 26,900,065 67,041,080 225,443,000 2012عام 

 1,151,385,039 %6.9 %12.0 %81.1 933,568,817 137,860,633 79,955,589 217,816,222 546,456,000 المجموع الكلي

).3(والجدول في ملحق رقم ، 85صجدول  ،في قطاع غزة بالرجوع إلى مصادر متعددة في وزارة الصحة الفلسطينية ،2013، حماد: المصدر
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  دور التمويل الدولي في تقوية ودعم النظام الصحي الفلسطيني  2.1.5

مــن أجــل  مســاهمات كبيــرة فــي تطــوير النظــام الصــحي الفلســطيني الجهــات المانحــة الدوليــة قــدمت
جهــود التنميــة، وســوف تكــون هنــاك حاجــة للجهــات المانحــة الدوليــة أن تظــل مشــاركة فــي المســتقبل 

فـي . في الواقع، ربما ستكون هناك حاجة إلى زيادة مستويات االستثمار في النظـام الصـحي .القريب
تثمار، مــن حيــث الوضــع الصــحي والرضــا عــن النظــام الصــحي، الوقــت نفســه، العائــد علــى هــذا االســ

مــن المــرجح أن يزيــد إذا تــم توجيــه واسترشــاد تصــرفات مجتمــع المــانحين مــن قبــل مؤسســات محليــة 
ولكـن لـيس ليحـل  -ينبغـي الحـرص علـى اسـتخدام الـدعم الـدولي لتعزيـز ، وتحقيقا لهذه الغايـة. فعالة

علـى وجـه . النظام الصـحي الفلسـطيني -مؤسسات الوطنيةمحل مسؤولية وزارة الصحة وغيرها من ال
الخصــــوص، فــــإن الــــدعم الــــدولي للنظــــام الصــــحي الفلســــطيني يجــــب أن يــــرتبط ارتباطــــا وثيقــــا مــــع 

والتـي هـي  -األولويات واألهداف الصحية الفلسـطينية، لتقليـل الصـراع بـين جـدول األعمـال الـوطني 
ال جهـــات مانحـــة معينـــة أو المنظمـــات غيـــر و جـــداول أعمـــ -فـــي نهايـــة المطـــاف مســـؤولية حكوميـــة

تــم تمويــل القطــاع الصــحي فــي  2002فــي عــام . (Schoenbaum et al, 2005)الحكوميــة 
واألسـر المعيشـية بنسـبة ، %15الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل وزارة المالية الفلسـطينية بنسـبة 

الدوليــة للنظــام الصــحي  بلغــت قيمــة التبرعــاتو ، )Abed, 2007% (48والمــانحين بنســبة ، 38%
مليــون  38ل ، أي بمعــد2000و  1994مليــون دوالر وذلــك بــين عــامي  227الفلســطيني حــوالي 

   .(Schoenbaum et al, 2005)دوالر سنويًا 

فـــي بنـــاء مستشـــفيات جديـــدة فـــي الضـــفة  تمثلـــت المانحـــة جهـــاتبمســـاعدة ال قـــد تمـــتإنجـــازات كبيـــرة 
د الهيكــل يــحدتــم تو كمــا  ،األوليــة الحكوميــة الرعايــة الصــحية مراكــزالغربيــة وقطــاع غــزة وزيــادة عــدد 

 وتـم تنمية الموارد البشرية والتدريب،ط ضع خطو  ،وطنيالالمعلومات الصحية  نظامتطوير وزاري، ال
األونــروا  الحكومــة و(التخطيط القــائم علــى المشــاركة مــع الفئــات األربــع مــن مقــدمي الخــدمات القيــام بــ

فــي وضــع السياســات والبروتوكــوالت فــي مجــال صــحة ) والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة
   ).Giacaman et al, 2009( األم والطفل

ويؤكــد عابــد إلــى أن وضــع الموازنــات بجانــب اتســاق التخطــيط، وتــدابير مراقبــة التكــاليف، وتحســين 
مسـاعدات  كفاءة التخصيص قد يكون فائدة إضافية تتمثل في تشجيع مجتمـع المـانحين لالنتقـال مـن

علــى ) وبالتــالي الشــريك( وأنــه ســتبقى الجهــات المانحــة الممــول المهــم ، مشــروع مــا إلــى دعــم موازنــة
 جمع فإن ماال،ً  تكلف الصحية الخدمات وحيث إن  (Abed, 2007).مدى سنوات عديدة من اآلن

 اسـتخدام ضـمان هـو النهـائي لمطلـبولكـن ا منـه، مفـر ال حتمـي أمـر الصـحة أجل من كافية أموال
  ).2010، منظمة الصحة العالمية(المطلوبة  بالكفاءة الموارد
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  مقدمة 2.2.1

 خدمـة الوصـول إلـى ويشـكل مجتمـع، وتطـور أي نمـو مقـاييس في جداً  ومهم أساسي جانبٌ  الصحة
 مجـاالت الحمايـة مـن أساسـياً  ومجـاالً  التنميـة، عناصـر مـن هامـاً  ومالئمـة عنصـراً  جيـدة صـحية

المرصـد (طبيعـي  بشـكل حيـاتهم علـى اسـتمرار القلـق مـن بـالتحرر األفـراد وشـعور االجتماعيـة،
  ).8ص، 2010، التنموي

 فـي االجتماعيـة والتعلـيم والشـؤون األمـن بعـد رابعـة وقطاعهـا أولويـة الصـحة وفـي فلسـطين ُتشـكِّل
هـذا  مـع متماثـل بالصـحة الحكـومي االهتمـام أن يعنـي ال أن ذلـك غيـر المتعاقبـة، السـلطة موازنـات

 ثلـث األمـن أجهـزة موازنـة حـين تسـاويف. المختلفـة القطاعـات موازنات بين الفجوة يعكس التدريج بل
 والصحة أجهزة األمن، موازنة نصف من بأقل سوى يحظى ال التعليم أن تقريبًا، نجد السلطة موازنة
هو  يعكسه ما بل الحقيقة، يعكس ال األولويات في فإن التدريج وبالتالي التعليم، موازنة بثلثي تحظى
 لحقـوق المستقلة الهيئة وتؤكد .الصحية وغيرها الموازنة هذه من الفلسطيني للفرد ُيخصص ما نسبة

 الفرد وشكَّل نصيب ، 7.7% إلى 8.6% من العامة الموازنة في الصحة تراجع نسبة على اإلنسان
 مشـابهة دول مـع بالقيـاس ضـئيل رقـم شـيكًال، وهـو 228 معدلـه مـا األخيـرة الثالثـة األعـوام فـي

  ).13ص، 2010، المرصد التنموي( كاألردن 

  نظام الرعاية الصحيةمفهوم  2.2.2

الممثلـين والمؤسسـات ، النظـام الصـحي هـو الكيـان المشـترك لجميـع المـوارد :نظام الرعاية الصحية
ذات الصلة لتنظيم وتمويل وتوفير جميع األنشطة التي القصـد منهـا هـو التحسـين أو الحفـاظ علـى 

  ).2000، منظمة الصحة العالمية(الصحة 

 الشـعبية مختلـف القطاعـات وصـول وتسـهيل تطويرهـا و توفير الخـدمات الصـحية إلىوهو يهدف 
أمـاكن تواجـده  مختلـف فـي و المجتمع فئات بين مختلف الخدمات توزيع عدالة إلى باإلضافة إليها

أمـــــا الرعايـــــة الصـــــحية فتعـــــرف بأنهـــــا معالجـــــة وتشـــــخيص  .)2010، وزارة الصـــــحة الفلســـــطينية(
صـــحة مـــن خـــالل الخـــدمات التـــي تقـــدمها العالجـــات الطبيـــة، طـــب المـــرض، والمحافظـــة علـــى ال

التشـــخيص فـــي (األســـنان، الخـــدمات التكميليـــة والبديلـــة، المستحضـــرات الدوائيـــة، العلـــوم الســـريرية 
وتشــمل الرعايــة الصــحية جميــع الســلع والخــدمات المقدمــة . ، التمــريض، والمهــن الصــحية)المختبــر

الوقائيــة والعالجيــة والمســكنة، ســواء الموجهــة لألفــراد أو التــدخالت "لتعزيــز الصــحة، بمــا فــي ذلــك 
و   الثانويـة الصـحية الرعايـة، األوليـة الصـحية وتنقسـم الرعايـة الصـحية إلـى الرعايـة، "للسـكان
  ).2013، الصحة الفلسطينية وزارة () المتخصصة(  الثالثية الصحية الرعاية
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  سمات وخصائص نظام الرعاية الصحية 

 ):(Glied, 2008للرعاية الصحية مجموعة من الخصائص 
غالبًا ما ينظر إلى توفير العالج والرعاية الصحية الحرجة كحق من حقوق اإلنسان األساسية،  -

فبعض العالجات تكلف أكثر من معاش ، بغض النظر عن ما إذا كان الفرد لديه وسائل للدفع
 .الحياة للعائلة النموذجية

الرعاية الصحية ملزمون من خالل القانون وَقَسم الخدمة بتوفير العالج  المتخصصين في  -
 .المنقذ للحياة

  .مستوى المخاطرة العالي -

  :أهمية متابعة نظام الرعاية الصحية في فلسطين 2.2.3

  :(Abed, 2007)بأنها تفيد في  متابعة نظام الرعاية الصحيةتنبع أهمية 
الحديثة المتعلقة بالنظام الصحي، وأدائه واإلصالحات الممكنة توفير المعلومات النوعية  - 1

  .الستخدامها من قبل واضعي السياسات
 .توفير أساس سليم للعمل التحليلي المقارن حول قضايا محددة في النظام الصحي - 2

 :تمكن من اإلحاطة بخمسة وظائف ذات صلة وثيقة فيما بينها، وهيكما أنها 
والتي تمكننا من الحصول على قاعدة بيانات يمكن الوصول ) descriptive(الوظيفة الوصفية  .1

  .إليها بسهولة، والتي يتم تحديثها باستمرار
و التي تمكننا من استخالص الدروس من النجاحات ) analytical(الوظيفة التحليلية . 2

 .المناسبةواإلخفاقات التي يمكن أن تساعد واضعي السياسات في صياغة االستراتيجيات 
 .والتي تزود بالتوصيات المستقبلية للعمل) prescriptive(وظيفة إرشادية  .3
 .والتي تركز على الجوانب التي يمكن تحسينها) monitoring(وظيفة الرصد . 4
وهي وظيفة تعليمية تهدف إلى تطوير الشراكات وتبادل ) capacity building(بناء القدرات . 5

  .ء المنطقةالمعرفة في جميع أنحا

  فلسطينفي  تطور نظام الرعاية الصحية 2.2.4

كـان لألحـداث التاريخيـة خـالل القــرن الماضـي تـأثير عميـق علــى خصـائص النظـام الصـحي الناشــئة 
فقــد تطــور نظــام الرعايــة الصــحية الفلســطيني فــي فتــرات ، )Giacaman et al, 2009(اليــوم 

-1948(، الحكــــم األردنــــي والمصــــري )1948-1920(مختلفــــة شــــملت فتــــرة االنتــــداب البريطــــاني 
والفتـــرة مـــا ، )2000-1994(والســـلطة الفلســـطينية ، )1994-1967(، اإلدارة اإلســـرائيلية )1967



26 
 

منتصـــف  -2006(ثـــم فـــي الفتـــرة ، 2005 وحتـــى 2001بعـــد االنتفاضـــة الفلســـطينية الثانيـــة عـــام 
فـــي االنتخابـــات التشـــريعية " حمـــاس"وهـــي الفتـــرة مـــا بعـــد فـــوز حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية ) 2007

الفلسطينية وحتى االنقسام الفلسطيني الداخلي، ثم النظام الصحي الفلسطيني في الفتـرة مـن منتصـف 
  :في الفترات التالية وسيتم تفصيل تطور نظام الرعاية الصحية. حتى اآلن 2007

  :م 2005-2001الفترة الفلسطيني في  النظام الصحي: أوالً 

 لــم يســمحاإلســرائيلية والتصــدي لإلجــراءات  االنتفاضــة الثانيــة بعــدكســاد االقتصــادي الوضــع العــام لل
إضافة إلـى  ).2003-1999( الصحية االستراتيجية الخطة الوطنية بتنفيذ الفلسطينية لوزارة الصحة

بمـا الجرحـى القتلـى و  زيـادة عـدد الرعايـة الصـحية مـن خـالل أعبـاء زادت مـن نفسـها االنتفاضـة، ذلـك
 .(Badawi, Qasem, 2010)الرعاية الصـحية مرافق وتدمير، العاملين في المجال الطبي في ذلك

تــم تمويــل القطــاع الصــحي فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــالل وزارة الماليــة  2002فــي عــام 
نصـيب الفـرد  كـان. ٪48والمـانحين بنسـبة ، ٪38واألسـر المعيشـية بنسـبة ، ٪15ية بنسـبة الفلسـطين

ومــن الناحيــة المقابلــة بلغــت نســبة اإلنفــاق الصــحي مــن ، دوالر أمريكــي 94مــن النفقــات الصــحية 
٪، والمؤسســـات 10٪ مـــن النفقـــات، فـــي حـــين كانـــت األونـــروا مســـئولة عـــن 46خـــالل وزارة الصـــحة 

وباســتثناء القطــاع الخــاص . ٪ مــن مجمــل اإلنفــاق17طــاع الخــاص الربحــي عــن والق، ٪25األهليــة 
٪ فــي 49٪ مــن اإلنفــاق علــى الصــحة تــم فــي مجــال الرعايــة الصــحية األوليــة و 29فــإن ، الربحــي

وكـــان نصـــيب الفـــرد مـــن اإلنفـــاق علـــى الصـــحة فـــي  ).Abed ,2007(مجـــال قطـــاع المستشـــفيات 
دوالر  46دوالر فـي إسـرائيل،  1641، مقارنـة مـع دوالر أمريكـي 122،  2001فلسـطين فـي عـام 

   .دوالر في األردن 163في مصر و 

   2007منتصف  -2006الفترة الفلسطيني في  النظام الصحي: ثانياً 

 اإلغـالق الفصـل، وسياسـات وجـدار غـزة، وقطـاع الضـفة بـين الجغرافـي ميـز تلـك الفتـرة الفصـل
متوسـط  تمثلـت بتـدّني والتـي المترديـة، االقتصـادية الفلسـطينية، والظـروف األراضـي علـى المفروضـة
 المعلومـات نظـام وضـعف الصحي، المناسب للتأمين غير واالستغالل الفقر، معدل وارتفاع الدخل،

  ). 2010، المرصد التنموي(والوراثية  المزمنة، باألمراض يتعلق خاصًة فيما الصحية،
حيــث بلــغ معــدل ، األراضــي الفلســطينية جيــدةبــالرغم مــن ذلــك كانــت مؤشــرات الوضــع الصــحي فــي 

لكــل ) 13,8(در معــدل وفيــات األمهــات فيمــا ُقــ، لكــل ألــف مولــود )23(الوفــاة بــين األطفــال الرضــع 
إن المحافظــة علــى هــذا الوضــع الصــحي الجيــد قــد ال تكــون "و. مئــة ألــف مولــود حــي) 100,000(

فــض النــاتج القــومي المحلــي فــي تــدهور المســتمر فــي الوضــع االقتصــادي حيــث انخالممكنــة فــي ظــل 
، 2009، يـــاغي( " % 60وبلغـــت نســـبة الفقـــر ، 1999بنســـبة الثلـــث مقارنـــة مـــع عـــام  2006عـــام 
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وبعـد التغيـرات الدراماتيكيــة فـي الوضــع السياسـي علـى أثــر االنتخابـات التشــريعية فـي بدايــة ). 10ص
بعهـــا مـــن خالفـــات ومـــا ت 2006وتشـــكيل حركـــة حمـــاس للحكومـــة العاشـــرة فـــي نهايـــة آذار ، 2006

لجــأت إســرائيل إلـــى ، 2007داخليــة انتهــت بســيطرة حمــاس علــى قطــاع غـــزة فــي منتصــف حزيــران 
ونتيجة ذلك كله تأثر القطاع الصـحي عامـة و وزارة . فرض عقوبات جماعية وٕاعالن غزة كيان معاد

د توقــف الصــحة خاصــة باألزمــة االقتصــادية الحــادة التــي مــرت بهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعــ
والتـي أدت إلـى عـدم قـدرة السـلطة ، إسرائيل عن تحويل عائـدات الضـرائب ووقـف المسـاعدات الدوليـة

ولــم تعــد وزارة ، الوطنيــة الفلســطينية علــى دفــع رواتــب العــاملين ومــن بيــنهم العــاملين فــي وزارة الصــحة
وقــد شــكل هــذا كلــه ، الصــحة قــادرة علــى تــوفير نفقاتهــا التشــغيلية وتوقفــت جميــع المشــاريع التطويريــة

وقد أشارت منظمة الصحة العالمية فـي تقاريرهـا . عبئًا على كاهل مقدمي الخدمات الصحية اآلخرين
المختلفة إلى وجود نقص في العشرات من أصناف األدوية والمئـات مـن أصـناف المسـتلزمات الطبيـة 

المرضـى الـذين لـم يتمكنـوا ونتيجة الستمرار إغالق معابر القطاع ارتفـع عـدد المتـوفين مـن ، المختلفة
  ).2009، ياغي(مريضًا ) 252( إلىمن العالج في الخارج 
 فقـد ،اإليـرادات انخفـاض من جزء تعويض دت إلىأ الخارجي الدعم في الكبيرة ُيشار إلى أن الزيادة

 )٤٢٠ (قرابـة المركزيـة الحكومـة مسـتوى علـى المتكـررة الموازنـة عمليـات لـدعم تمويـل المـانحين بلغ
 تلقتـه الـذي الخـارجي الدعم عن ملحوظة زيادة وهي، 2006سبتمبر - الفترة إبريل في دوالر مليون
 أكبـر وزيـادة دوالر، مليـون )٢٣٠ (بلـغ والـذي الماضـي العـام الفتـرة مـن نفـس فـي الفلسطينية السلطة
 مـن الخـارجي الـدعم معظـم وجـاء. مليـون دوالر )٣٥٠ (بمجمـوع ككـل ٢٠٠٥ عـام فـي تلقتـه عمـا

 أو أمريكـي، دوالر مليـون )٣٠٠ (حـوالي األخيـرة السـتة الشـهور خـالل قـدموا الـذين العرب المانحين
 هـو االتحاد األوروبي كان العرب، غير المانحين بين ومن .المتوسط في شهريا دوالر مليون )٥٠(

النقـد صـندوق ( دوالر مليـون )٩٠ (قـدرها بمسـاعدات الفلسـطينية السـلطة تمويـل فـي األكبـر المسـاهم
  ).2006، الدولي

  

  حتى اآلن 2007الفترة من  منتصف النظام الصحي الفلسطيني في : ثالثاً 

وبحســــب مــــا جــــاء فــــي التقريــــر الســــنوي للمستشــــفيات انعكــــس اســــتمرار الحصــــار ، فــــي قطــــاع غــــزة
، وتمثل ذلك في إمـدادات الـدواء والمسـتلزمات الطبيـة، المفروض بصورة واضحة على قطاع الصحة

ـــــائيواألجهـــــزة  ـــــار الكهرب ـــــي التي ـــــة واالنقطـــــاع المســـــتمر ف ـــــي ، الطبي وصـــــيانة المعـــــدات واألجهـــــزة ف
مركـــــز المعلومـــــات الصـــــحية (ممـــــا أثـــــر علـــــى تقـــــديم الخـــــدمات الصـــــحية للمـــــواطنين ، المستشـــــفيات
 ممـا والماديـة، السياسـية العزلة بسبب تفاقماً  يزداد كان غزة في الوضعكما أن  ).2011، الفلسطيني
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 وتقييــد الغربيـة، الضـفة مـع بالمقارنــة والمـوظفين المـوارد مـن للغايـة المتكــافئ غيـر عالتوزيـ فـي تسـبب
  ). ,2011The World Bank( .غزة قطاع خارج من المقدمة الخدمات إلى الوصول

حسب معطيـات الـدائرة الماليـة فـي وزارة الصـحة الفلسـطينية فـإن إجمـالي النفقـات الفعليـة بلـغ خـالل و 
بلـغ وقد ، من إجمالي النفقات% 51ل، شكلت الرواتب ما نسبته كمليون شي) 1,205(، 2008عام 

فــي  )529( فــي قطــاع غــزة و )130(مركـزًا، منهــا  )672(عـدد مراكــز الرعايــة األوليــة فــي فلســطين 
لوكالــة  )53(مركــزًا لــوزارة الصــحة و ) 425(تتبــع غالبيــة المراكــز التــي بلــغ عــددها . الضــفة الغربيــة

مركز المعلومـات الـوطني ( للمنظمات غير الحكومية )194( غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين و
لـــغ عـــدد مراكـــز الرعايـــة الصـــحية األوليـــة فـــي فقـــد ب 2010خـــالل العـــام أمـــا ). 2011، الفلســـطيني
 غالبيتـــهتتبـــع ، فـــي قطـــاع غـــزة) 134(فـــي الضـــفة الغربيـــة و) 572(مركـــزا، منهـــا ) 706(فلســـطين 

مركــزا ) 453(لــوزارة الصــحة الفلســطينية، حيــث بلــغ عــدد مراكــز الرعايــة الصــحية األوليــة الحكوميــة 
بينما بلغ عـدد مراكـز وكالـة الغـوث ، في قطاع غزة) 59(في الضفة الغربية و ) 394(صحيا، منها 

) 18(ة وفـي الضـفة الغربيـ) 41(مركـزا منهـا ) 59(الدولية التي تقدم خـدماتها لالجئـين الفلسـطينيين 
 وبلـــغ عـــدد المراكـــز الصـــحية التـــي تـــديرها المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي فلســـطين، فـــي قطـــاع غـــزة

و كــان معــدل الســكان لكــل  .فــي قطــاع غــزة )57(فــي الضــفة الغربيــة و) 137(مركــزا، منهــا ) 194(
نســمة، بينمــا بلــغ معــدل ) 5,746(حــوالي  2000مركــز رعايــة صــحية أوليــة فــي فلســطين فــي العــام 

ــادة فــي عــدد الســكان) 5,734( 2010ان لكــل مركــز رعايــة صــحية أوليــة فــي العــام الســك  رغــم الزي
  :ويتناول الجدول التالي أهم المؤشرات الصحية في قطاع غزة  ).2011، وزارة الصحة(

  2012 – 2006المؤشرات الصحية لقطاع غزة خالل الفترة من بعض ): 2.2.1(جدول 

 2012 2006  المؤشرات
 54 56 الرعاية األولية التابعة للوزارةعدد مراكز 

 13 10 عدد مستشفيات وزارة الصحة
 1,939 1,499 )أسرة مبيت ورعاية يومية(عدد أسرة وزارة الصحة 

 12.4 10.8  نسمة 10000/ معدل سرير وزارة الصحة 
 1.6 1.1 نسمة 1000معدل طبيب لكل 

 1.8 1.1 نسمة 1000معدل ممرض لكل 
 174,369 164,222 المؤمنة في قطاع غزةعدد األسر 

 6.9 غير معروف إيرادات التأمين الصحي بالمليون شيكل
 134 88 إجمالي تكلفة الحاالت المحولة للعالج بالخارج بالمليون شيكل

و ، 2012عن تقرير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني لعام  نقالً  ،2013 ،حماد:  المصدر
  .2012تقرير مركز اإلحصاء المركزي الفلسطيني لعام 
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  مقدمة 2.3.1

 والمجتمعـات، السـيما الدول تواجه التي التحديات بين من التمويل مصادر عن البحث عملية تعتبر
 أجل العمل من القائمة المشاريع تطوير أو لتشغيل واستخدامها األموال على للحصول النامية الدول
بمسـتوى  للرقـي الـدولي المجتمـع سـعي ظـل وفـي. التنميـة متطلبـات لتحقيـق أفضـل سـبل تـوفير علـى

 يعـرف مـا نشـأ تمويليـة، مصـادر إلـى تنميتهـا عمليـة فـي تحتـاج والتـي الـدول داخـل المجتمعـات
 دائـم موضـوع وهـو البلـدان، بـين والماليـة النقديـة بالعالقات عام بشكل يختص الذي بالتمويل الدولي

  ).2011، أبو حماد(االقتصادي  األدب في كبيرة ميةأه التطور، ويكتسب

 التـي الدوليـة العالقـات إطارهـا فـي تتشـكل التـي العالميـة اآلليـات أهـم أحـد الدولي التمويل أصبح كما
 الـدولي التمويـل علـى االعتمـاد ضـرورة مـدى حـول المسـتويات كافـة علـى مسـتمر جـدل حولها يدور
 اليـوم إلـى مسـتمراً  الخطـابُ  وما يزال هذا ).2010، هاللي( الدول داخل التنمية تحقيق آليات كأحد
  ).5ص، 2010 ،التنموي المرصد(المختلفة  وممارساته نظره، وسجاالته، ووجهات تقلّباته، في

ولكـن  الفلسـطينية، تأسـيس السـلطة منـذ الفلسـطيني لالقتصـاد الفقـري العمـود الخـارجي التمويـل يعـدو 
 فعـل ردات مـن تبعهـا ومـا )اإلسـرائيلية(واإلجـراءات  لسـطينيةالف األراضـي فـي السياسـية الظـروف
 السـواد )اإلسـرائيلي( االحـتالل وتـدمير جانـب، مـن التمويـل الخـارجي تراجـع إلـى أدت فلسـطينية
  ).2011،هللا ساق( آخر جانب من المساعدات بأموال بنيت التي والمشاريع من المنشآت األعظم

 مفر ال حتمي أمر الصحة أجل من كافية أموال جمع فإن ماال،ً  تكلف الصحية الخدمات وحيث إن
 الحـواجز إزالـة تحققهـا لـن كمـا الشـاملة، التغطيـة يحقـق لـن المـال الحصـول علـى مجرد أن بيد منه،

منظمـة الصـحة (المطلوبـة  بالكفـاءة المـوارد اسـتخدام ضـمان هـو النهـائي فالمطلـب، المعرقلـة الماليـة
  ).2010، العالمية

 جمــع فــي تتمثــل الصــحي التمويــل مجــاالت فــإن، 2010 ،نظمــة الصــحة العالميــةوبحســب تقريــر م
 إزالـة، والمتطلبـات مواجهـة االحتياجـات فـي التمويـل علـى الحفـاظ الصـحة أو أجـل مـن كافيـة أمـوال

المتاحـة  المـوارد مـن أفضـل بشـكل واالسـتفادة، الخـدمات علـى الحصـول تعرقـل التـي الماليـة الحواجز
  .بها األموال تستخدم التي بالطريقة يختص ما في اإلنصاف وتحقيق الكفاءة وذلك بتحسين

 البلدان لمعظم ضرورياً  المانحين سيظل مساعدات كما وذكرت المنظمة في سياق التقرير بأن تدفق
 األكثر البلدان إلى األموال لتوجيهها من مزيد جمع المانحة طويلة، وعلى البلدان لمدة فقرًا، األكثر
 اإلنمائية المساعدات بشأن المعلنة الدولية بالتزاماتها بالمزيد للوفاء القيام أيضاً  عليها أن إال فقرًا،

  .بعيد وألمد أفضل، نحو على بها التنبؤ يمكن التي المعونات مزيد من وتقديم الرسمية،
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  الدولي التمويل مفهوم  2.3.2

 أمـا القائمـة، الحقيقـة المـوارد لتعبئـة وسـيلة بأنـه التمويـل  "دوب مـوريس" Maurice Dobbيعـرف 
BISH  "المبالغ توفير وأنه إليها، الحاجة أوقات في الالزمة باألموال اإلمداد أنه على فيعرفه "بيش 
 المعرفـة مجاالت أحد أنه على التمويل يعرف كما .وعام خاص مشروع وتطوير لدفع الالزمة النقدية
 مـن ممكـن حـد أقصـى لتحقيـق األعمال ومنشآت األفراد رغبة من نابع وهو المالية اإلدارة به تختص
  ). 4ص ، 2009 الجباري، (الرفاهية

مـا  يشير مصطلح التمويل الدولي إلى مجموع األموال النقدية وغير النقديـة التـي تحصـل عليهـا دولـة
 الـدول من أجل تشغيل هذه المصادر في المجاالت المختلفة، ومصادر التمويـل الـدولي متعـددة منهـا

والمؤسســـات الدوليـــة التابعـــة للحكومـــات والقطـــاع الخـــاص، وللخصوصـــية الفلســـطينية فـــان الغالبيـــة 
كمـا يقصـد . من التمويل الدولي هـو مقـدم مـن الـدول والمؤسسـات الدوليـة التابعـة للحكومـات العظمى
ـــوفير وانت بالتمويـــل ـــة المرتبطـــة بت ـــدولي ذلـــك الجانـــب مـــن العالقـــات االقتصـــادية الدولي قـــال رؤوس ال

لالقتصـاد الـدولي، الجانـب ) الحقيقـي(ويتخذ ذلك جوانب عديـدة منهـا الجانـب السـلعي  َا،ياألموال دول
فـــق انســـياب الســـلع والخـــدمات فيمـــا بـــين دول العـــالم، التـــدفقات االـــذي عـــادة مـــا ير  النقـــدي أو المـــالي،

  ). 2010الكردي، ( ض االستثمار الخارجي بمختلف صورهاألغر  س المالرأالدولية ل
الذي تقدمه األطراف ) النقدي والعيني(جميع أشكال الدعم  بأن التمويل الدولي هو ةالباحث ترىو 

  .بهدف المساهمة في تحقيق غايات وأهداف تنموية مشتركة، الخارجية المانحة إلى جهات محلية

  الدولي أهمية التمويل  2.3.3

 ة يتبعها أو يعمل على تحقيقهـا مـن أجـل تحقيـق الرفاهيـةسياسة اقتصادية وتنموي لكل بلد في العالم
المشـاريع  وتتطلب هذه السياسة التنموية وضـع الخطـوط العريضـة لهـا والمتمثلـة فـي تخطـيط ،ألفراده

المشـروعات فإنهـا تحتـاج  ومهمـا تنوعـت ،وقـدرات الـبالد التمويليـة احتياجـاتالتنمويـة و ذلـك حسـب 
 بمثابـــة الـــدم الجـــاري للمشـــروع حيـــث يعتبـــر التمويـــل، حياتهـــاإلـــى التمويـــل لكـــي تنمـــو و تواصـــل 

  ). 8ص ،2009 الجباري،(

فــإن التمويــل الــدولي الــداعم لالقتصــاد المحلــي المحــدود ، وتــرى الباحثــة بأنــه فــي الحالــة الفلســطينية
ـــات ـــة أو ، وبـــأي شـــكل كـــان، اإلمكاني ـــة أو كمشـــاريع تنموي ســـواء فـــي صـــورة دعـــم للموازنـــات الوطني

يتطلب العديد من التحركات واالنجازات المحلية والدولية ليتم التخلي عنـه ، و أمر ضروريه، إغاثية
  .تدريجيًا ضمن رؤية وطنية واضحة نحو االعتماد أو االكتفاء الذاتي
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  الدولي دوافع التمويل  2.3.4

الكـــاظم، (إعالميـــة دوافـــع سياســـية ودوافـــع اقتصـــادية ودوافـــع  مـــن دوافـــع مـــانحي المســـاعداتتعـــدد ت
  .)2013، حماد(إضافة إلى الدوافع اإلنسانية و دوافع أخرى ، )161-159ص  ،2001

ــدوافع السياســية) أ( الخارجيــة  واالهتمامــات السياســية اإلســتراتيجيةتنطلــق عــادة مــن المصــالح و : ال
 وه األول. ُلخصت أهداف المساعدات الممنوحة ألسباب سياسية بهدفين توأمين للدول المانحة، وقد

ـــدول  تشـــجيع أنظمـــة الحكـــم ـــة وحاجـــات ال ـــين سياســـاتها الخارجي ـــدأ أو تواصـــل التوفيـــق ب ـــى أن تب عل
  .في السلطة ٕابقاؤهاو " صديقة"أنظمة الحكم التي تعد  دعم الثاني هوالمانحة ورغباتها، و 

 تمثـلتشكل الدول الناميـة أهميـة اقتصـادية أساسـية للـدول المتطـورة، ألنهـا : ديةع االقتصاالدواف) ب(
ت، ومـــــن األهـــــداف امصـــــدر هـــــام لأليـــــدي العاملـــــة والمـــــواد األوليـــــة، ولتصـــــريف الســـــلع واالســـــتثمار 

رعين فـــي الـــدول المانحـــة، وتغلغـــل زاضـــمان أســـعار ســـوق أعلـــى، وضـــمان مبيعـــات للمـــاالقتصـــادية 
 زاماألسواق الداخلية للدول المتلقية للمساعدات، ضمن شـروط تجاريـة تتعلـق بفـرض التـ الشركات في

   .المانحة الدول من الغذائية المواد من ترادااالستي من كبير جزء ءرابش ى هذه الدولعل

 تقـديم خـالل مـن الـدولي المجتمـع أمـام ةصـور ال تحسـين فـي الرغبـةوتنبـع مـن  : إعالمية دوافع )ج(
  .الكوارث حاالت في مساعدات تقديم أو العالم، في الفقر مكافحة مجار ب

 مـا لكارثـة تعرضـت التـي األرواح إنقـاذ تهـاااعتبار  فـي تأخذ التي المساعدة وهي :دوافع إنسانية) د(
 أو طبيعيـة كارثـة بسـبب وتكـون مباشـرة، وبعـدها الطـوارئ حالـة أثنـاء المتضـررين معانـاة تخفيف أو

 .للخطر الناس حياة تعريض شأنها من غيرها أو تكنولوجية أو بيئية

تحقيق األمن واالستقرار ودعم الحلفاء حيـث  بغرضوهي قد تكون :  للمساعدات أخرى أهداف) ه(
الرشاوى الدولية لشراء مواقف دول معينـة أو أو  .تمنع أي مساعدة عن الدول الحليفة للدول المعادية

خـالل مسـاعدات اقتصـادية  مـن يـتمو كسب تصويتها أو اسـتخدام قواعـدها العسـكرية ومجالهـا الجـوي 
االجتمــاعي حتــى يــتم  حــداث التغييــرإهــو و  خلفهــا جميعــاً الهــدف المضــمر  باإلضــافة إلــى .وعســكرية

  .دول بالصورة التي تفضلها الجماعات النشطة في الدول المانحةالعادة هيكلية إ

  الدولي التمويل ومصادر أشكال  2.3.5

وهـو مقـدم بالتمويـل الـدولي الخـاص القسم األول يعـرف  :ينقسم التمويل الدولي إلى قسمين أساسيين
القطـــاع الخـــاص إلـــى الشـــركات والـــدول ذات الجـــدارة االئتمانيـــة القويـــة، والقســـم الثـــاني يعـــرف  مـــن
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ويتم تقديمه مـن قبـل الـدول والمنظمـات الدوليـة غيـر الربحيـة، وعـادة يكـون  الدولي الرسمي بالتمويل
متعـددة،  المسـاعدات أشـكاالً  وتتخـذ بعـض. منح ومسـاعدات وقـروض ذات شـروط ميسـرة على شكل

، وقـد تـأتي ٕانتاجيـةاسـتهالكية و  قد تكون نقدية في صورة عمالت قابلة للتحويل أو عينيـة بشـكل سـلع
  ).2006الداية، (ء دوليين وفنيينخبراالمنح في صورة خدمات متمثلة في إيفاد 

  : )2011 قورين،( يلي فيما تتلخصيقسم قورين التمويل الدولي إلى عدة أشكال 

 :المباشر وغير المباشر التمويل -1
عـن العالقـة المباشـرة بـين المقـرض والمقتـرض والمسـتثمر دون تـدخل  يعبرو : التمويل المباشر 1.1

وهـذا النـوع مـن التمويـل يتخـذ صـور متعـددة كمـا يختلـف . أي وسيط مالي مصرفي أو غير مصـرفي
  ).د، هيئات حكوميةرامؤسسات، أف(باختالف المقترضين 

 عبـر وتتم مباشرة غير عالقة والمقترض المقرض بين العالقة تكونو   :المباشر غير التمويل 1.2
 فـي الوسـيط دور ويتمثـل والبنـوك، الماليـة األسـواق فـي الماليـة قااألور  سماسرة مثل ماليين، وسطاء
  .والمستثمرين للمدخرين واالقتصادية القانونية المتطلبات بين التوفيق محاولة

 والمؤسسـات السـوق مصـدره تمويـل إلـى النـوع هـذا ينقسـم :الـدولي والتمويـل المحلـي التمويـل -2
  .الدولية المالية والهيئات المالية السوق مصادر وتمويل، الداخلية المالية
 ويضـم المحليـة الماليـة واألسـواق الماليـة المؤسسـات علـى يعتمـدوهـو   :المحلـي التمويـل 2.1

، ف أنواعهـابمختلـ تجاريـةالو  ماليـةال قار و واأل قروضكـال المحليـة المباشـرة وغيـر المباشـرة المصـادر
  .الحكومية الهيئات من أكثر االقتصادية المؤسسات قطاع يخدم التمويل من النوع وهذا

 البورصـات، مثـل الدوليـة الماليـة األسـواق علـى األولـى بالدرجـة يعتمـد  :الـدولي التمويـل 2.2
 والتعميـر لإلنشـاء العـالمي البنـك أو الـدولي النقـد صندوق مثل اإلقليمية، أو الدولية المالية والهيئات
 .تااستثمار  أو إعانات شكلب الدولية التمويلية مجاالبر  إلى باإلضافة ،اإلقليمية المؤسسات وبعض

  الفلسطينية الوطنية التمويل الدولي للسلطة  2.3.6

ـــة الفلســـطينية عقـــب  ـــديم المســـاعدات للســـلطة الوطني ـــدول المانحـــة بتق ـــدأت ال ـــاد مـــؤتمر الـــدولب  انعق
) 42( والـذي عقـد فـي واشـنطن بمشـاركة ،1993أكتـوبر مـن العـام / رين األولالمانحة فـي شـهر تشـ

 دولـــة ومؤسســـة مانحـــة، حيـــث كـــان الهـــدف األساســـي لهـــذا المـــؤتمر هـــو حشـــد المســـاعدات للشـــعب
. الفلســطينية ووضــع آليــة لتنســيق المســاعدات الماليــة والفنيــة للســلطة" لعمليــة الســالم"الفلســطيني، و

لتمكينهـــا مـــن إدارة المنـــاطق الفلســـطينية التـــي ســـتؤول إليهـــا بموجـــب االتفاقيـــات السياســـية مـــع  وذلـــك
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، إضافة إلى دورها فـي إعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة، وتمويـل إدارة عمليـة التنميـة )ئيليااإلسر ( الجانب
 2.4عهــدات إجماليـــة بلغـــت الفلســطينية، وقـــد نجـــح التحــرك الـــدولي فعــال فـــي تـــأمين ت ضـــيافــي األر 

وأخــذت المســاعدات الدوليــة . بليــون دوالر فــي غضــون ثالثــة شــهور فقــط مــن تــاريخ انعقــاد المــؤتمر
الفلسطيني من جهات متعددة، وبقنوات مختلفـة، وألوجـه إنفـاق متنوعـة، وبشـروط  تتدفق على الشعب
يـار دوالر فـي نهايـة العـام مل) 7(كمي إلى ما يقـارب راإلى أن وصل حجمها الت عديدة غير منتظمة،

  ).118ص  ،2005نصر،  ( 2004
 للشـعب الدوليـة المسـاعدات تقـديم وأهـداف ضاألغـر  عريضة خطوط على المانحة الدول اتفقت وقد

  : )470ص ،2004 لبد،( يلي بما تلخيصها يمكن والتي الفلسطيني،
 التنميـة عجلـة دفـع طريـق عـن الفلسـطينية التحريـر ومنظمـة ) إسـرائيل( بـين السـالم عمليـة دعـم . 1

 تعمـل أن المفتـرض مـن التـي المشاريع وتنفيذ ،)والقطاع الضفة( الفلسطينية المناطق في االقتصادية
  .للفلسطينيين الحياة ونوعية المعيشة مستوى تحسين على

 المنطقـة، لشـعوب والتقدم راواالستقر  الجماعي، األمن أساس على قائم أوسطي شرق نظام إنشاء. 2
  .الجديد العالمي االقتصادي بالنظام وواعد مشترك، كسوق إلحاقها ثم ومن

 عمـل وترسـيخ السـوق اقتصـاديات وتشـجيع والعنـف، والتـوتر عزاالنـ أسـباب واحتـواء لـةاإز . 3
  .اإلنسان حقوق وحماية طية،االديمقر  المؤسسات

ثـر المسـاعدات الدوليـة أفي دراسة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التخطـيط حـول و 
إلــى أن تــدفق المســاعدات  أشــارت، علــى التنميــة االقتصــادية فــي فلســطين خــالل العقــدين الماضــيين

األولـــى أعقبــــت اتفــــاق أوســـلو وكــــان نمـــط المســــاعدات مســــتقًرا،  :الخارجيـــة مــــر بمـــرحلتين رئيســــتين
هــات المانحــة خــالل الفتــرة وتصــدرت دول االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة واليابــان الج

مليــــون دوالر أمريكــــي، وذلــــك بغــــرض ) 3,863(، وحيــــث بلغــــت قيمــــة المســــاعدات 1994-2000
تطبيـــق اتفاقيـــة الســـالم بـــين االحـــتالل والســـلطة الفلســـطينية، بينمـــا تميـــزت الفتـــرة الثانيـــة بالعديـــد مـــن 

ألقصـى وفيهـا تصـدرت الـدول التقلبات، بعد االنتكاسة التي شهدتها عمليـة السـالم وانـدالع انتفاضـة ا
، وبلغـــت قيمـــة المســـاعدات الدوليـــة 2011-2001العربيـــة واإلســـالمية الجهـــات المانحـــة فـــي الفتـــرة 

، وذلـك مـع 2011-2006وعلى نحـو مميـز خـالل الفتـرة . مليون دوالر أمريكي) 11,116(خاللها 
وبعــد االنقســام فــرض الحصــار علــى قطــاع غــزة عقــب فــوز حركــة حمــاس فــي االنتخابــات التشــريعية، 

أصــبحت أهــم  2008بــين الضــفة وغــزة، وشــن الحــرب العدوانيــة علــى قطــاع غــزة فــي أواخــر العــام 
الجهــــات المانحــــة الــــدول والمنظمــــات االقتصــــادية العربيــــة، ويليهــــا االتحــــاد األوروبــــي والمســــاعدات 

بأنهـــا فـــي الغالـــب إغاثيـــة  2011-2002وقـــد تميـــزت المســـاعدات الدوليـــة خـــالل الفتـــرة . األمريكيـــة
وقـد تعـزز دور المسـاعدات العربيـة للسـلطة الفلسـطينية بعـد . الطابع، وأقل اهتماما بالجوانب التنموية



35 
 

، والتي تأثر بها االتحاد األوروبي بشـكل كبيـر وتـأثرت بهـا كـل مـن 2008حدوث األزمة المالية في 
   ).2012 ،وزارة التخطيط( الواليات المتحدة األمريكية واليابان

وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة إلــى أن المســاعدات الدوليــة تشــكل قــدًرا ُمعتبــًرا مــن النشــاط االقتصــادي 
-2000خالل الفتـرة % 15.8فقد ساهمت بما نسبته في المتوسط . ممثًال بالناتج المحلي اإلجمالي

. 2011-2001مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـي الفتـرة % 20.1، وبما نسبته في المتوسط 1994
% 64.7كمــــا وقــــد ســــاهمت المســــاعدات الخارجيــــة فــــي النفقــــات العامــــة بمــــا نســــبته فــــي المتوســــط 

  ).2012، وزارة التخطيط( ، على التوالي2001-2011، 1994-2000في الفترتين % 51.8و

جديـدة علـى السـلطة  أعبـاءخلـق  إلـىأدى  2007االنقسـام الـذي جـرى فـي منتصـف حزيـران كما أن 
قطـاع غـزة لـدفع الرواتـب  إلـىمـن الموازنـة % 45السلطة الوطنية تقـوم بتحويـل نحـو  إن إذ، الوطنية

بينمـا انخفضـت مسـاهمة قطـاع غـزة فـي ، ووسـائل التعلـيم األدويـةوالتحويالت االجتماعية ومشتريات 
  ).2012، ماس(  بعد االنقسام% 2نحو  إلى 2005عام % 28العامة من  اإليرادات

  "عـدم االتصـال"سياسـة  المانحـة الـدول مـن عـدد طبـق غـزة، قطـاع لـىع حمـاس حركـة سـيطرة ومنذ
 الحكـوميين، المـوظفين مـع االتصـال أشـكال شكل من أي إجراء بموجبها يحظر حماس سلطات مع
 الجهات بعض تطبقها التي على التمويل المفروضة القيود وهناك أيضا .التقني على المستوى حتى

 البلديات في المشاريع لبعض التمويل في تأمين صعوبات اإلنسانية الوكاالت وبذلك تواجه، المانحة
 األمـم(  متحيـزة وغيـر حياديـة المسـتفيدين بصـورة اختيـار يفسـر ممـا حمـاس، تسـيطر عليهـا التـي

  ).2010 ، ةالمتحد
 العديـد أدت غـزة، قطـاع على حماس حركة سيطرة فمنذ، اهللا ورام غزة بين إضافة إلى تأثير الشقاق

 قطاع في وسلطات حماس اهللا رام في الوطنية السلطة بين الشقاق السياسي من النابعة القضايا من
  ).2010 ، المتحدة األمم( صعوبة  أكثر المساعدة اإلنسانية عمليات جعل إلى غزة

مــا ذكــره عبــد الكــريم فــي مــؤتمر السياســة الخارجيــة األوروبيــة تجــاه القضــية  إلــى اإلشــارةكمــا وتجــدر 
 أكثـر بلغت  2007 عام نهاية في باريس والذي انعقد مؤتمر الدولية في بأن التعهدات ،الفلسطينية

،  2010-2008لألعـوام  لإلصـالح والتنميـة الوطنيـة الخطـة تمويـل بغـرض دوالر مليـار 7,7 مـن
 سـنوي بمتوسـط ،دوالر مليـار 5أكثر مـن  2010-2008 األعوام خالل فعليةال المساعدات وبلغت
  ).2010، عبد الكريم(دوالر مليار 1,6 تجاوز

 الفتـرة، طـول على المساعدات من األكبر بالحصة المؤسسات وبناء االجتماعية القطاعات وحظيت
 مجـال البنيـة فـي وُأنفـق اإلجمـالي، مـن %65 نسـبته مـا أو دوالر مليـار 6,5 حوالي حصتها فبلغت
حصـة  تتجـاوز لـم فيمـا المسـاعدات، إجمـالي مـن %22 شـكلت دوالر مليـار 2,5 حـوالي التحتيـة
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 جهات ثالث إلى المساعدات توجيه وتم. المساعدات مجموع من% 9 الحقيقية اإلنتاجية القطاعات
 :)2012، موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية( أساسية

  .المساعدات مجموع من %82 حوالي وتلقت المختلفة، ومؤسساتها بوزاراتها الفلسطينية السلطة -
  .المساعدات هذه إجمالي من تقريًبا %8 وتلقت (NGOs) األهلية المؤسسات -
  .المساعدات هذه من %10 حوالي تلقت التي األونروا و -

 الظـروف نتيجـة ألخـرى سـنة مـن تراجـع الخـارجي التمويـل "إنإلـى  اقتصـاديون مختصـونوأشـار 
 إنجـازه تـم مـا كـل تـدمير إلـى االحـتالل وقد عمـد، المنطقة في باالستقرار ربطه خالل ومن السياسية
 الفقـر ظـاهرة وتفشت الدولي التمويل ضاعف القطاعات كافة التدمير وشمل الماضية، السنوات خالل

  .)15ص، 2011، اهللا ساق( "والبطالة

  :الفلسطيني للمجتمع الدولي التمويل تقديم آلية :أوالً 

 الهبات الدولية، القروض الدولية، المساعدات منها شكالأ عدة يتخذ تمويال الدولي المجتمع قدم لقد
 مع ليتماشى الدولي، التمويل وجوهر شكل تغير ولقد ،يالفلسطين للشعب والتقنية الفنية والمساعدات
 إلى 1994 عام من المقدم الدولي التمويل معدل بلغ فلقد السالم وجهود السياسية، العملية متطلبات

 التحتيـة البنيـة مشـاريع لتمويـل األمـوال تلـك توجيـه وتـم ،سـنوياً  دوالر مليـون 500 نحـو 2000 عام
 التمويـل حجـم فـي زيـادة شـهدت 2000 عـام الفلسـطينية االنتفاضـة انـدالع ومـع المؤسسـات، وبنـاء
 وحـاالت اإلغاثـة عمليـات نحـو توجيـه معظمـه تـم أنـه إال ،سـنوياً  دوالر مليـار من أكثر ليبلغ الدولي

 وتحسـين المسـتدامة، التنميـة نحـو توجـه أن مـن بـدالً  ئيلي،ااإلسـر  االحـتالل عـن الناتجـة الطـوارئ
 األمـم (تاالمؤشـر  معظـم فـي حـادا جعاً اتر  األخيرة شكلت والتي واالجتماعية، االقتصادية، تاالمؤشر 
  ). 2004، المتحدة

وهـــو . لفلســـطينيةايوضـــح هيكليـــة تنســـيق المســـاعدات الدوليـــة للســـلطة  )10(فـــي ملحـــق رقـــم  الشـــكل
 ففـي المحلـي، والمسـتوى الـدولي المسـتوى مستويين، إلى المساعدات تنقسم تنسيق ن عمليةأيوضح 

 والواليـات األوروبي واالتحاد الرباعية، اللجنة في تتمثلالتي  المانحة الهيئات هناك المستوى الدولي
 المؤقتـة االتصـال لجنـة مـع االتصـال هـؤالء وينسـق المتحـدة، واألمـم األمريكيـة، وروسـيا، المتحـدة
 والسـلطة المـانحين بـين الحـوار اللجنـة لتشـجيع هـذه وتسـعى ،اعضـو ) 12(مـن والمؤلفـة، للمـانحين
واالتحـاد  رعايتهـا الواليـات المتحـدة األمريكيـة، فـي وتشـترك النـرويج وترأسـها ،)إسـرائيل(و الفلسـطينية

ومصر واألردن وتـونس ) إسرائيل(األوروبي واليابان وكندا والسعودية، بينما تعد السلطة الفلسطينية و
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 ,Devoir, Tartir, 2008)أعضــاء مشــاركين، ويقــوم البنــك الــدولي بــدور األمانــة العامــة للجنــة 
.p18-19)  

فتلعـــب ســـكرتارية تنســـيق المســـاعدات المحليـــة دوًرا ، أمـــا تنســـيق المســـاعدات علـــى المســـتوى المحلـــي
كــل مــن  هــاويقود. التنســيق بــين هيئــات المســاعدات والســلطة الفلســطينيةعــن مســئولة  وهــيمركزًيــا؛ 

  ).Rex,2000(ـنسق الخاص لألمم المتحدة موزارة التخطيط والبنك الدولي والنرويج ومكتب ال
  ):98-97 ص، 2008، وترتير ديفوير( أقسام ثالثة إلى تنقسم المساعدات، أنواع أن إلى ريشا

 ومنها الفلسطينية، الوطنية السلطة لمؤسسات المقدمة المساعدات جميع ويشمل  :الموازنة دعم - 1
  .الصحة و وزارة المالية، وزارة المثال، على سبيل

 المنظمـات مـن وغيرهـا الغـوث، وكالـة عبـر التمويـل أشـكال كـل وتشـمل  :الطارئـة المسـاعدات - 2
 التحتيـة، البنيـة إعمـار إعـادة مثـل للنزاع مباشرة استجابة هي التي التمويل أشكال اإلنسانية، وجميع

  .الغذائية والمعونات فرص العمل، خلق
 وهـو السـابقتين، الفئتـين ضـمن تنـدرج ال التـي المسـاعدات كـل وتشـمل : التنمويـة المسـاعدات - 3

 .الفلسطينية األهلية للمؤسسات المساعدات من الرئيسي النوعتحديدا 
  

  الفلسطيني للمجتمع المقدم الدولي التمويل مصادر: ثانياً 

للسـلطة  الدوليـة المسـاعدات قـدمت التـي المانحـة الـدول مقدمـة فـي األمريكيـة المتحـدة الواليـات تعتبـر
 المعونـات تقـديم ويـتم والنـرويج، واليابـان األوروبـي االتحـاد مـن كـل يليهـا ثـم الفلسـطينية، الوطنيـة

 الشـيوخ مجلـس فـي الخارجيـة العمليـات اعتمـاد لجنـة موافقـة بعـد األمريكيـة المتحـدة بالنسبة للواليـات
 لهـا ترفعـه تقريـر إلـى أوال تنظـر المعونـة تقـديم علـى المصـادقة تقـرر أن قبل اللجنة األمريكي، وهذه

 الفلسـطينية والسـلطة الفلسـطينية التحريـر منظمـة عالقـة مـدى حـول المخـابرات األمريكيـة أجهـزة
 بالنسـبة ، أمـا)إسـرائيل( أمـن لضـمان وفعاليتهـا إجراءاتهـا وطبيعـة الفلسـطينية المعارضـة بالحركـات
 لجنـة تمليهـا التـي تلـك غيـر المسـاعدات هـذه تقـديم علـى أي شـروط يضـع فـال األوروبـي لالتحـاد
 مشـابهاً  موقفـاً  اليابان وتتخذ .بروكسل في المشتركة السوق األوروبية لدى والقانونية المالية األنظمة
 المسـاعدات معظـم فـإن واإلجرائيـة القانونيـة الناحيـة مـن مسـاعدتها، أمـا تقـديم فـي األوروبي لالتحاد
 البنـك ويعتبـر كمـا. األونـروا أو اإلنمـائي األمـم المتحـدة برنـامج طريـق عـن تقـدم تـزال ال اليابانيـة
 لقدرتـه وذلـك الفلسـطينية، الوطنيـة للسـلطة تقـدم المسـاعدات التي الدولية المؤسسات أهم من الدولي
 التنميـة لمشـاريع المانحـة الـدول تقـدمها التـي بصـرف األمـوال الخاصـة السياسـات وتنفيذ وضع على

 البنـك عبـر مسـاعداتها تقديم وقانونية إدارية المانحة وألسباب الدول أغلبية دفع ما وهذا الفلسطينية،
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 مـن العديـد هنـاك أن إال .المسـاعدات هـذه الماليـة إلدارة ومؤسسـاته الـدولي البنـك واعتمـاد الـدولي،
 الـدولي البنـك قناة عبر المرور دون التعامل مباشرة يفضل األوروبي االتحاد وخاصة المانحة الدول
  .)12ص ،2001 الدولي، والتعاون التخطيط وزارة(أسبانيا  كوريا، النرويج، فرنسا، ألمانيا، :وأهمها

ترتيــب أكبــر  يوضــح الخالــديفيمــا يخــص المؤسســات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي قطــاع غــزة فــإن و 
  :حسب الجدول التالي لها عشرين جهة مانحة

  )2012( للمؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة أكبر عشرين وكالة مانحة): 2.3.1(جدول 
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المجتمعية في الحياة العامة من خالل إطالق مبادرات تمكين الديمقراطية التي وصلت إلـى مختلـف 

ومع ذلك، فإن هذا المفهوم لم يندمج اندماجا كـامال فـي . القطاعات والفئات في المجتمع الفلسطيني
فــي صــياغة واتخــاذ القــرارات المشــاريع التــي يــدعمها مــن أجــل المســتفيدين ليصــبحوا شــركاء كــاملين 

إلـى اسـتحالة تطـور شـامل ) 2005(أشار إبراهيم بينما  ).2005، عبد الكريم(المتعلقة بمجتمعاتهم 
فـي ظـل االحـتالل، وأن المسـاعدات التـي تلقاهـا الفلسـطينيون مـن  فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة

   .خالل المنظمات غير الحكومية لها دور رئيسي في عملية الصمود
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 مجـال فـي وخصوًصـا المسـاعدات لهـذه اإلنجـازات بعـض مـن يرى أنه بالرغم) 2008(الكريم  عبد
 األساسـية االجتماعيـة الخدمات تقديم استخدام وضمان مؤسسات التحتية وبناء البنية مرافق تطوير
 موظفيهـا تجـاه الماليـة بالتزاماتهـا الوفـاء مـن السـلطة وتمكـين العلميـة للمـواطنين والرعايـة كـالتعليم
 صاحب أنه إال ،2000 عام بعد وخصوصا الفلسطيني الخاص من القطاع معها المتعاقدين وتجاه
  :أهمها إخفاقات عدة المساعدات هذه
 الخارجيـة المسـاعدات علـى واألهليـة الرسـمية فلسـطين اعتماديـة تقليـل فـي المسـاعدات أخفقـت 

 قـد المسـاعدات هـذه تكـون أن يمكـن ذلـك، مـن العكـس علـى بـل .الـذاتي النمـو عجلـة لصـالح ذاتهـا
  .السلطة لمناطق )اإلسرائيلي( االحتالل إعادة أعباء تمويل في مقصود غير بشكل ساهمت ولو

 نقـل فـي األهليـة، القنـوات عبـر مـرت التـي تلـك خصوًصـا أخفقـت، أنهـا أيًضـا عليهـا ويؤخـذ 
  .العام الشأن إدارة في ومؤثر فاعل تمكيني وضع إلى وشمولًيا بنيوًيا المجتمع الفلسطيني

 أتعـاب تغطيـة فـي) تقريًبـا الُخمـس إلـى يصـل( منهـا كبيـًرا جـزًءا اسـتنفاذ كـذلك عليهـا ويؤخـذ 
التقـارير  مـن أطنـان فـي إسـهاماتهم معظـم تمثلـت المانحـة، الـدول مـواطني مـن وخبـراء مستشـارين
  ). والخزائن األدراج في محفوظة بقيت والدراسات

 ،والقانونيـة  المؤسسـية بـالبنى الوصـول مـن كبرهـا علـى المسـاعدات هـذه تسـتطع لـم وأخيـًرا
يعـود  وقـد التحـديات، وحجـم تتناسـب وفاعلية بكفاءة العمل من يمكنها وضع إلى للسلطة والتنظيمية

علـى  واالعتمـاد واألهليـة، الحكوميـة الشـريكة المؤسسـات لـدى واضـحة رؤية غياب إلى اإلخفاق هذا
 .لمساعداتاتوظيف  بشأن موحدة وطنية خطة وجود عن بعيداً  حدة على لكل المتفرقة جهودال

االنتقـادات وأن ، أشارت دراسة لمؤسسة أوكسفام بأن المساعدات تلعب دورا فـي إنقـاذ حيـاة الماليـين
استخدام النقاد ألمثلة فرديـة مـن المسـاعدات الفاشـلة لالحتجـاج بـأن و ، على المساعداتالتي أطلقت 

 ةوغيــر مســئول ةغيــر صــحيح .وينبغــي التقليــل منهــا أو الــتخلص منهــا تمامــاكــل المســاعدات ســيئة 
وأضــافت الدراســة إلــى أن المســاعدات التــي ال تعمــل علــى التخفيــف مــن حــدة الفقــر ، علــى حــد ســواء
والمســـاعدات التـــي تـــدفعها المصـــالح الجيوسياســـية، والتـــي كثيـــرا مـــا أهـــدرت علـــى ، وعـــدم المســـاواة

و التــي أنتجــت هياكــل حكومــة موازيــة للمســاءلة أمــام الجهــات المانحــة االستشــاريين بــاهظي الــثمن أ
وينطبــق الشــيء نفســه علــى المعونــة التــي صــممت . مــن غيــر المــرجح أن تــنجح -ولــيس المــواطنين 

فــــي واشــــنطن، جنيــــف، أو لنــــدن، وفرضــــت مــــن دون مشــــاورات مجديــــة مــــع أو ' الخبــــراء'مــــن قبــــل 
كمـا و تنـاول التقريـر أدلـة  (Burnley, 2010). دتهم بالمشاركة من قبـل أولئـك الـذين تعتـزم مسـاع

على أن النوعية الجيدة لمساعدات لقرن الواحد والعشرين ال تنقذ األرواح فحسب، بـل ال غنـى عنهـا 
وأن بعــض االنتقــادات ، فــي تحريــر قــدرة الفقــراء علــى العمــل بطــريقتهم الخاصــة للخــروج مــن الفقــر
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إصــالح النظــام، والعمــل علــى إنجاحــه للحــد مــن الفقــر للمســاعدات صــالحة، وتــدعم الــدعوات إلــى 
وعلى العكس، فإن بعض النقاد يقولـون أن المسـاعدات هـي السـبب الرئيسـي للتبعيـة . وعدم المساواة

هـؤالء النقـاد . االقتصادية، ونقص النمـو، والفسـاد، وحتـى الكسـل بـين النـاس الـذين يعيشـون فـي فقـر
 دات نفســها ينبغــي خفضــها، ثــم الــتخلص منهــا تمامــًا يفضــلون البــدائل، ويجــادلون بــأن المســاع

(Burnley, 2010). 

رى بـأن أساسـيات مذهب يـ وهي. أربعة مذاهبضمن  أسباب فشل كفاءة المعونة ناقش البعض وقد
. حتـــاج إلـــى تطبيـــق أفضـــلولكنهـــا ت يهـــاينبغـــي المحافظـــة علخطـــة االســـتثمار فـــي الســـالم ســـليمٌة، و 

تجــاه األرض ) اإلســرائيلية(تتجاهــل السياســات و طبيعــة االحــتالل المجموعــة إلــى تجميــل هــذه تميــل و 
وهــي ُتلقــي بــاللوم علــى الســلطة الفلســطينية بســبب إخفــاق المعونــة فــي تحقيــق . والشــعب الفلســطيني

. أما المجموعة الثانية، فهي تركز على االحتالل باعتباره العقبة الرئيسية فـي طريـق التنميـة. النتائج
تضـم المجموعـة  .المجمـوعتين بقـدرة السياسـات علـى إحـداث التغييـر اإليجـابيومع ذلك، تؤمن كلتا 

جزٌء من االحـتالل  هالثالثة منتقدي نموذج أوسلو المتبع في المعونة، وكثيرون منهم يؤكدون على أن
أن ). اإلســرائيلية(مصــمٌم ليقــوِّض التنميــة الفلســطينية ويعــزز االحــتالل ويدعمــه، بمــوازاة السياســات و 

التنمية ليست السياسة المالئمة التي ينبغي تطبيقها، بل ينبغي مقاومة الهيمنة ألن الغـرض المخفـي 
ثمـــة  .إنمـــا يرمـــي إلـــى تعزيـــز االحـــتالل) إســـرائيل(ومـــن وراء المعونـــة اإلنمائيـــة فـــي حالـــة فلســـطين 

حيـث جـرى بنجاح أوجه المعونة الخارجية، وال سـيما فـي الضـفة الغربيـة  وهي تؤمنمجموعٌة رابعة، 
فـي تسكين حدة المقاومة الفلسـطينية لالحـتالل إلـى حـد كبيـر، ولهـذا المنظـور نفـوٌذ كبيـر، وبخاصـة 

 ).2013 ،الترتير ،وايلدمان ( الواليات المتحدة

كما يجادل نقاد المساعدات بأنه بدال من قبول المسـاعدات، ينبغـي علـى  البلـدان الناميـة أن يعتمـدوا 
ينبغـي  الـذي). foreign direct investment FDI(دائل مثـل االسـتثمار األجنبـي المباشـر على بـ

يلعب دورا متزايد األهمية في تحقيق النمـو فـي البلـدان الناميـة، ولكـن عـدد قليـل مـن  أن )وهو كذلك(
فير البلــدان الفقيــرة كــان لــديها نمــو نــاتج عــن االســتثمار األجنبــي المباشــر مرتفــع بمــا يكفــي لــدعم تــو 

وان مســاعدات القــرن الواحــد والعشــرين الجيــدة ينبغــي ان تســاعد البلــدان . الخــدمات األساســية للســكان
علــى تســخير الفــرص االقتصــادية للتنميــة لصــالح الفقــراء مــن خــالل بنــاء رأس المــال البشــري والبنيــة 

بيـة للمسـتثمرين التحتية الريفية مثل الطـرق وٕامـدادات الكهربـاء، والتـي سـوف تجعـل البلـدان أكثـر جاذ
  .(Burnley, 2010)األجانب 

المســــاعدات ال ينبغــــي ويجــــب أن ال يــــتم منحهـــا ألســــباب خاطئــــة، إلــــى األشــــخاص  والخالصـــة أن
ولكــن مــن خــالل التحســينات، ووجــود إســتراتيجية لتقليــل . الخطــأ، أو مــن خــالل نمــاذج غيــر فعالــة

ضـروري، وسـحب القـابس علـى المسـاعدات اآلن، حتـى مـع وجـود  شـيءاالعتماد على المسـاعدات 



42 
 

  .(Burnley, 2010)البدائل المالية المقترحة، يمكن أن يؤدي إلى زيادات هائلة في حالة الفقر

  للفلسطينيين المقدمة الدولي التمويل في الكفاءة تحقيق مقترحات :رابعاً 

رومـــا ( ل ثالثـــة منتـــديات رفيعـــة المســـتوى إن األجنـــدة الدوليـــة لفاعليـــة المعونـــة، التـــي ُأعـــدت خـــال
، قـــد تطـــورت مـــن مجـــرد التشـــديد علـــى التنســـيق فيمـــا بـــين )2008، وأكـــرا 2005، وبـــاريس 2003

وأصبحت هذه األجنـدة أكثـر شـموًال بمـرور  .المانحين إلى التركيز على ريادة البلد المعني ومسؤوليته
ثنائيــة والمتعــددة األطــراف فحســب، بــل أيضــًا الوقــت، إذ لــم تعــد تضــم البلــدان الشــريكة والوكــاالت ال

منظمــــات المجتمــــع المــــدني والشــــركاء غيــــر التقليــــديين، والمؤسســــات الخاصــــة، والبــــرامج العالميــــة، 
  ).2011، البنك الدولي(والبرلمانيين، واألكاديميين، وغيرهم 

ضـرورة تعزيـز السـلطة الفلسـطينية لتـتمكن مـن قيـادة عمليـة  )2013( الترتيـر و وايلـدمان كمـا يقتـرح 
التنمية بدًال من أن تترك المانحين ليضعوا جدول األعمـال؛ وضـماُن أن المعونـة ال تخلـق التبعيـة أو 

يـادة مبلـغ المعونـة الـذي تدعم االحتالل؛ وٕاعـادة توجيـه المعونـة مـن عمليـات اإلغاثـة إلـى التنميـة؛ وز 
ُينفق محلًيـا وخفـض المبلـغ العائـد مـن البـاطن إلـى الجهـات المانحـة؛ وضـمان أن المعونـة ال تنـتقص 

  .باعتبارها السلطة القائمة باالحتالل) إسرائيل(من التزامات 

  ):2013 ،الترتير ،وايلدمان(إن الُسبل إلى تحقيق فاعلية المعونة تشمل ما يلي 

  ـــنهم علـــى مقاومـــة المشـــروع ـــر المصـــير وأن ُتعي ـــة أن تـــدعم حـــق الفلســـطينيين فـــي تقري ـــى المعون عل
  .)اإلسرائيلي(االستعماري، وأال تدعم االحتالل 

 سي واقتصادي وتنموي فلسطيني موحدوجود برنامٍج سيا. 
  علـى المـوارد والحـدود، ويمكـن ذلـك  )إسـرائيل(على المعونة أن تمكِّن الفلسطينيين مـن تحـدي سـيطرة

 .تحول دونها) إسرائيل(استغالل احتياطيات الغاز قبالة شاطئ غزة والتي ما انفكت كمثًال 
  هنــاك حاجــٌة لوقــف االعتمــاد علــى الواليــات المتحــدة مــن خــالل الــربط مــع القــوى اإلقليميــة والدوليــة

 .األخرى ومع المجتمع المدني العالمي
 دة السياســية لضــمان فاعليــة المعونــة؛ فالتخصــيص األفضــل للمعونــة أو زيــادة ال بــد مــن تــوفر الســيا

 .الموارد في إطار عالقٍة تبعية لن يغير شيًئا
  ينبغــي للجهــات المانحــة أن تؤيــد مطالــب الحركــات الوطنيــة الفلســطينية مثــل حركــة المقاطعــة وســحب

 .االستثمارات وفرض العقوبات
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  الدراسات العربية 3.1

دور المســاعدات التركيــة فــي تحســين مســتوى الخــدمات الصــحية : " بعنــوان) 2013، حمــاد. (1
  ".الحكومية في قطاع غزة 

التركيــة فــي تحســين مســتوى الخــدمات الصــحية الحكوميــة هــدفت الدراســة إلــى تقيــيم دور المســاعدات 
أشــارت النتــائج أن اإلســهام الكلــي . فـي قطــاع غــزة، وتــم اتبـاع المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي الدراسـة

للمســاعدات المقدمــة للقطــاع الصــحي الحكــومي فــي تغطيــة نفقــات وزارة الصــحة خــالل األعــوام مــن 
كانــــت نســــبة اإلســــهام الحكــــومي فــــي تغطيــــة  بينمــــا%) 81.1(شــــكلت مــــا نســــبته  2012- 2007

%). 6.9(، أما نسبة إسهام إيرادات وزارة الصحة في تلك الفترة بلغـت%)12(النفقات لنفس األعوام 
  .كما وأشارت النتائج أن القطاع الصحي الحكومي يعاني عجزًا دائمًا في الموازنة سنويًا 

لتركية و القطاع الصحي الحكومي للمساهمة أوصت الدراسة بتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة ا
في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في قطاع غزة، كما وأوصت بضرورة تعزيز االكتفاء 
الذاتي وتقليل االعتماد على المساعدات وذلك من خالل تنويع مصادر القطاع الصحي الحكومي 

 .مةالمالية والحث على مشاريع استثمارية لدر موارد مستدا

2) .Al khaldi ،2012 (ــوان ــدولي فــي تطــوير النظــام الصــحي :  "بعن إســهامات التمويــل ال
  ".الفلسطيني بالتركيز على المؤسسات الصحية غير الحكومية العاملة في محافظات غزة

" The Contributions of the International Funds to Developing the 
Palestinian Health Care System: Focus on NGOs-Gaza" 

هدفت الدراسة إلى تقييم دور التمويل الدولي في دعم النظام الصحي في المؤسسـات غيـر الحكوميـة 
ـــل البيانـــات. فـــي محافظـــات غـــزة ـــوعي فـــي تحلي ـــه األســـلوب الكمـــي والن ـــع الباحـــث فـــي منهجيت . واتب

أي بنسـبة مئويـة ، 3 مـن 2.05وخلصت الدراسة إلى أن اإلسهام الكلي للتمويل الدولي تمثل بمعدل 
وأوصت الدراسة إلى أن الممول والمؤسسات غير الحكومية تحتاج إلى التنسـيق لتحقيـق %. 68.46

ويتطلــب ذلــك تركيــز أكبــر علــى  تطــوير الــرؤى المشــتركة والتنســيق . احتياجــات المجتمــع الفلســطيني
تمتـع الممـول بالشـفافية فـي المتواصل والنجاعة والفاعلية المستدامة في تنفيذ مشـاريع تطويريـة، وأن ي

توزيــع التمويــل دون أي شــروط مرتبطــة بــه حيــث أن علــى المؤسســات أيًضــا أن تحســن مــن طاقتهــا 
 .إلدارة التمويل استراتيجًيا بطريقة تعزز تحقيق أهداف وأولويات الصحة العامة
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ــدولي للمؤسســات األهليــة الفلســطينية وأثــر : "بعنــوان) 2011، أبــو حمــاد. ( 3 ه علــى التمويــل ال
  ".التنمية السياسية في قطاع غزة

ومعرفـة  الفلسـطينية، األهليـة للمؤسسـات الـدولي التمويـل دور علـى الوقـوف إلـى الدراسـة هـذه هـدفت
 تحقيـق فـي الـدولي التمويـل لعبـه الـذي الـدور ومـدى غـزة، قطـاع فـي السياسـية التنميـة علـى تـأثيره

واتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي . احتياجاتـه وفـق الفلسـطيني للمجتمـع السياسـية متطلبـات التنميـة
 ال يحقـق الـدولي التمويـل أهمهـا أن كـان النتـائج مـن مجموعـة إلـى الدراسـة توصـلت وقـد، التحليلـي
 المجتمـع فـي المانحـة سياسـية للـدول غايـات تحقيـق إلـى سـعيه بسـبب فلسـطين فـي التنميـة أولويـات

 مـع تتناسـب تنمويـة خطـة وفـق تمـت الدوليـة المنظمـات قـدمتها التـي المسـاعدات وأن .الفلسـطيني
 مؤسسـات علـى أن الباحـث ويـرى .الفلسـطيني الشـعب احتياجـات مـع ولـيس أهـدافها السياسـية،

 قد التي الشروط من الحذر تتوخى األوروبي أن االتحاد من المساعدات تتلقى التي المدني المجتمع
 الخاصـة رؤيتـه وفـق األمـوال هـذه يقدم األوروبي االتحاد ألن المؤسسات، هذه تمويل مقابل يضعها
 والتوقيـع اإلرهـاب بنبـذ تتعلـق شـروطًا خاصـة التنميـة وكالـة تفـرض كمـا فلسطينية، وفق خطة وليس
  .بذلك االتفاقية الخاصة على

 ". المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفلسطيني " بعنوان ) 2010، حمدان( .4

، ودورهــا فــي إعــادة صــياغة الفضــاء الفلســطيني، المانحــة هــدفت الدراســة إلــى تنــاول دور المؤسســات
كمـــا ركـــزت علـــى االنعكاســـات البرنامجيـــة لخطـــاب الممـــولين ، )أوســـلو(وارتكـــزت علـــى فتـــرة مـــا بعـــد 

للمجتمــع الفلســطيني، عبــر معالجــة مجموعــة مــن بــرامج مــانحين " المقتــرح"وتصــوراتهم حــول الشــكل 
إضـــافة إلـــى مجموعـــة مـــن ، ات والتقـــارير الســـنويةواعتمـــدت فـــي منهجيتهـــا علـــى المنشـــور . رئيســـيين

اختتمــت الدراســة بنتــائج أهمهــا أن عمليــة نقــد التمويــل . المقــابالت مــع بعــض مســئولي بــرامج التمويــل
وللشــعب الفلســطيني الخاضــع ، الخــارجي فــي الســياق الفلســطيني ال تعنــي ضــرورة القطــع منــه نهائيــاً 

ولكـــن البـــد أن يترافـــق ذلـــك مـــع المشـــاركة ، تلالســـتعمار الحـــق فـــي الحصـــول علـــى هـــذه المســـاعدا
 للسـلطة العربـي أهميـة التمويـل الدراسـة علـى كمـا و أكـدت. المتسـاوية فـي السـيطرة علـى المـوارد

 االقتصـاد حّولـت الخارجيـة المسـاعدات وأن سياسـية، ألثمـان خضـوعه لعـدم نظـًرا الفلسـطينية
 اسـتقالله األشـكال مـن شـكل بأي تدعم ال وهي وخادم لالحتالل، تابع اقتصاد مجرد إلى الفلسطيني
  .الفلسطيني السياق داخل المساعدات تلك لتوظيف السياسات الحقيقية غياب بسبب وتطوره
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5. Giacaman et al.) ،2009 ( الوضـع الصـحي والخـدمات الصـحية فـي األراضـي : "بعنوان
  ".الفلسطينية المحتلة

"Health status and health services in the occupied Palestinian 
Territory" .  

بحثت الدراسة العوامـل التـي تسـاهم فـي المشـاكل الصـحية و النظـام الصـحي الفلسـطيني فـي السـلطة 
ـــة لتـــوفير المـــوارد، الوطنيـــة الفلســـطينية تـــم وصـــف الخصـــائص . واالعتمـــاد علـــى المســـاعدات الدولي

ــــة الصــــحية، والخــــدمات الصــــحية المقدمــــة ل لســــكان الفلســــطينيين فــــي األراضــــي الديموغرافيــــة، الحال
نــدات مختلفـــة كــان مــن نتــائج الدراســة أن تعــدد الجهــات المانحــة تعمــل مــع أج. الفلســطينية المحتلــة
معظــم و ، امجعلــى المســاعدات الماليــة مــن الجهــات المانحــة تســببت فــي تجزئــة البــر  واعتمــاد الســلطة

االت المانحـة التـي لـديها دورا مـؤثرا فـي ميزانية الصحة الفلسطينية المحتلـة يـتم تمويلهـا مـن قبـل الوكـ
واستنتجت أن كل تلك العوامل تساهم وتتفاعل معًا لتقويض قدرة الفلسـطينيين ، تحديد سياسة السلطة

أخيرا أوصت الدراسة بـأن تحسـين صـحة و . على بناء النظام الصحي من الخدمات الصحية القائمة
ا يــدرك النــاس أن األوضــاع الهيكليــة والسياســية نوعيــة حيــاة الفلســطينيين ســيكون موجــودا فقــط عنــدم

  .التي يتحملونها في األراضي الفلسطينية المحتلة هي المحددات الرئيسية لصحة السكان 

6.Mataria et al)  ، (2009التقييم و أجندة اإلصالح : نظام الرعاية الصحية: " بعنوان" 
"The health-care system: an assessment and reform agenda". 

قدمت الدراسة لمحة عن نظام الرعايـة الصـحية الفلسـطيني وقامـت بتحليـل النظـام باالهتمـام باللبنـات 
تقـديم الخـدمات؛ القـوى العاملـة؛ : الست إلطار منظمة الصحة العالمية المتعلق بأنظمة الصحة وهي

وأكـدت علـى تعقيـد بنـاء  .ة نظم المعلومات؛ األدوات والتكنولوجيا الطبيـة، التمويـل، والقيـادة والحوكمـ
النظام الصحي في ظل ظروف االحتالل العسكري، واستعرضت السيناريوهات السياسـية المسـتقبلية، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اقترحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل لتحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين األداء والعدال

قامــــت الدراســــة باســــتعراض األعمــــال المنشــــورة والمقــــابالت لتحديــــد ســــبل لــــدمج الــــنهج التنمــــوي مــــع 
وأشـارت إلـى أن فشـل  .ئ لخلـق نظـام صـحي أكثـر فعاليـة وكفـاءة وعدالـةاالستجابات لحاالت الطوار 

المحـــاوالت لخلـــق مثـــل هـــذا النظـــام هـــي ناتجـــة عـــن ترتيبـــات للرعايـــة الصـــحية وضـــعتها الحكومـــة 
العســكرية اإلســرائيلية، وطبيعــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، التــي لــديها ممارســة قليلــة فــي الســلطة و 

حســوبية والفســاد، إضــافة إلــى أولويــات غيــر مالئمــة لتلبيــة رغبــات الجهــات مثقلــة بعــدم الكفــاءة والم
وأخيرًا أوصـت الدراسـة بـالنهج التنمـوي الـذي ينبغـي أن يكـون متقـدمَا، . المانحة للمساعدات الخارجية

 . ومتكامًال مع االستجابة لحاالت الطوارئ
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ظمات الفلسطينية غير تتبع الدعم الخارجي للمن: " بعنوان) 2009، ترتير، ديفوير(  .7
  " .2008 –1999الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة 

هدف البحث إلى تتبع وتوثيق التمويل من الجهات المانحة الخارجية للمنظمات الفلسطينية غير 
مع التركيز على حجم . الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى عشر سنوات

وقد  .ة إلى التوزيع الجغرافي والقطاعي والجهة المستفيدة من توزيع التمويلإضاف، المساعدات
باإلضافة إلجراء مسحين ، اتبعت الدراسة في منهجيتها مراجعة األدبيات السابقة وعمل مقابالت

األول يركز على المانحين الخارجيين واآلخر يركز على المنظمات الفلسطينية غير : لطرفي الدراسة
ومن ثم مقارنة المعلومات مع البيانات المتوفرة في نظام رصد المساعدات ، )مؤسسة 41(الحكومية 

   .الفلسطيني لدى وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية
وتوصلت الدراسة إلى أن مبالغ المساعدات الخارجية التي دخلت الضفة الغربية وقطاع غزة ونوعها 

المساعدات الخارجية حيوية لكل من السلطة إضافة لكون ، اختلفت وفقًا لألوضاع السياسية
  .الفلسطينية وللمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

8. Abed) ،(2007  مراجعة قطاع الصحة : " بعنوان" 
" Health Sector Review (HSR)".  

قامــــت الدراســـــة بعمـــــل مراجعـــــة لقطـــــاع الصـــــحة بهــــدف تزويـــــد المـــــانحين بمعلومـــــات حديثـــــة حـــــول 
مـن خـالل مبـادرة تسـعى إلـى ترشـيد ، واألولويات الصحية للقطاع العام أي وزارة الصحةاالحتياجات 

اســــتخدمت الدراســــة التحقيقــــات الوصــــفية و التحليليــــة مــــن قبــــل . قــــرارات االســــتثمار لــــدى المــــانحين
. فـي قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة 2005-2003مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين، فـي الفتـرة 

اســة أن الوضــع المــالي لــوزارة الصــحة يتــأثر بشــكل كبيــر مــن ارتفــاع تكــاليف الخــدمات، وجــدت الدر 
كمـــا أن إيـــرادات التـــأمين الصـــحي ، زيـــادة الطلـــب ، وعـــدم كفايـــة الميزانيـــة والتبعيـــة للجهـــات المانحـــة

 .الحكومي غير كافية لتغطية االحتياجات األساسية
ن المانحين، تظهر المساعدات الخارجيـة مجـزأة وتبين أنه على الرغم من ضخامة المعونة المقدمة م

لـذلك أوصـت الدراسـة بالعمـل علـى احتـواء . في ظل عدم وجود إطار واضح لتنميـة القطـاع الصـحي
ـــدميو التكـــاليف،  ـــة و مختلـــف مق  ٕاعـــادة تنظـــيم الخـــدمات مـــن خـــالل دمـــج أفضـــل لمســـتويات الرعاي

إلــى شــكل تنســيق أفضــل فــي إطــار  الخــدمات، كمــا ويجــب لشــراكة المــانحين والمســتفيدين أن تــؤدي
  .البرامج الشاملة للقطاع 
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نحــو توظيــف أنجــع للمســاعدات الخارجيــة المقدمــة للشــعب : "بعنــوان) 2005 ،عبــد الكــريم( .9
  ".الفلسطيني

هــدفت الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى المســاعدات الخارجيــة للفلســطينيين، والــدروس المســتفادة مــن 
  .1993المرحلة التي بدأت مع توقيع اتفاقية أوسلو في نهاية العام تجربة توظيفها على طول 

 ارتكــزت منهجيــة البحــث علــى التوصــيف الكمــي والتحليــل للبيانــات الثانويــة باإلضــافة إلــى مراجعــة
 علـى الظـاهرة وتأثيراتهـا وأولوياتهـا أهـدافها حيـث المسـاعدات مـن هـذه السـابقة حـول لألدبيـات
 فـي التنسـيق عمليـة وأوصت الدراسة بضرورة منهجة .ماعية الفلسطينيةواالجت االقتصادية األوضاع

 وضرورة. المدني المجتمع مؤسسات وبين للسلطة، التابعة الرسمية المؤسسات بين المساعدات إدارة
 وضـرورة، والتنميـة اإلغاثـة بـين تـربط التـي العمـل ومشـاريع  بـرامج بتعمـيم السـلطة مؤسسـات قيـام
  . المجتمعية المشاركة لتعزيز آليات إيجاد

الدوليـة  المسـاعدات اسـتغالل فـي الفلسـطينية السـلطة تجربـة: "بعنـوان ) 2004، لبـد ( .10
)1994-2003."(  

 الوطنيـة للسـلطة المقدمـة الدوليـة المسـاعدات وطبيعـة أهـداف علـى التعـرف إلـى هـدفت الدراسـة
 مـدى علـى التعرف إلى إضافة .واالجتماعية االقتصادية األوضاع تطورات على وأثرها الفلسطينية،

وقـد  .الدوليـة للمسـاعدات األمثـل االسـتغالل دون تحـول المعوقات التي على التغلب في السلطة قدرة
 المقدمـة الدوليـة المسـاعدات أن وأظهـرت. المقـارن التحليـل استخدمت الدراسة فـي منهجيتهـا أسـلوب

 العوامـل بسـب ذلـك كـان سـواء منهـا، األهـداف المرجـوة تحقـق لـم الفلسـطينية الوطنيـة السـلطة عبـر
 يمثل الدولية على المساعدات االعتماد وأن الخارجية أو بسبب العوامل الفلسطيني بالجانب المتعلقة

 األهميـة بإعطـاء الدراسـة وأوصـت .والسياسـي االسـتقالل االقتصـادي عبئـًا فـي القـدرة علـى تحقيـق
 وزارة عبـر بـل مباشـرة للممـولين السـلطة مؤسسـات توجـه عـدم علـى والتأكيـد اإلنتاجيـة للقطاعـات
 حـل حتـى أو دمـج أو ودعـت الـى تقلـيص، شـاملة تنميـة خطـة ضـمن الـدولي والتعـاون التخطـيط
 يكـون أن ودون ،الدوليـة المسـاعدات مـن أهميـة ذات نسـبة تستأثر والتي، الحكومية غير المنظمات

  .الوطنية التنمية في عملي دور أي لها
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11. Giacaman et al.) ،2003 ( إصـــالح القطـــاع الصـــحي فـــي األراضـــي : " بعنـــوان
  ".استهداف الغابات أو األشجار ؟ : الفلسطينية المحتلة 

" Health sector reform in the Occupied Palestinian Territories (OPT): 
targeting the forest or the trees?" 

العقبــــات التــــي واجهــــت جهــــود اإلصــــالح للقطــــاع الصــــحي فــــي الدراســــة تهــــدف إلــــى تحليــــل بعــــض 
الصراع الـدائر، سياسـات و ممارسـات الجهـات المانحـة : األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل 

، كانــــت أنشــــطة 1994وكشــــفت الدراســــة أنــــه منــــذ إنشــــاء الســــلطة الفلســــطينية فــــي عــــام . المتعــــددة
دة منظمــات إغاثــة دوليــة ومحليــة، باســتثمارات وقــد شــاركت عــ، اإلصــالح تســتهدف القطــاع الصــحي

وعلى الرغم من اإلنجازات الهامة التي تحققت، فإنه ليس مـن الواضـح أن نوعيـة . مالية و فنية كبيرة
وجــدت الدارســة أن . الرعايــة قــد تحســنت أو أن االحتياجــات الصــحية األكثــر إلحاحــا قــد تــم معالجتهــا

سـريعة األثـر وغيـر مسـتدامة لمشـاكل النظـام الصـحي، و  الجهات المانحة تعمـل سـعيًا إليجـاد حلـول
تقوم بإهمال الحوار السياسي، مع التركيز على الخطط المستمدة من استراتيجيات المانحين بدال مـن 

و علـــى الـــرغم مـــن أن تقـــارير الجهـــات المانحـــة فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان تـــذكر أهميـــة الملكيـــة . ذلـــك
لــذا أوصــت الدراســة أن جهــود اإلصــالح ينبغــي أن . لواقــع مختلــفالفلســطينية لعمليــة التنميــة إال أن ا

  .تكون مرنة  مع النظر بواقعية للسياقات السياسية واالقتصادية للنظام الصحي 
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  الدراسات األجنبية 3.2

1-Sridhar, Tamashiro)  ،(2009  دروس : التمويل الرأسـي فـي قطـاع الصـحة: " بعنوان
 " GAVIللتعلم من الصندوق العالمي و 

" Vertical Funds in the Health Sector: Lessons for Education from the 
Global Fund and GAVI ". 

ووجـد أن ناقشت الدراسة وقامت بتحليل الكثير من حاالت تجارب تمويـل البلـدان لقطاعهـا الصـحي، 
التـــدخالت الخارجيـــة يمكـــن أن تعمـــل علـــى النحـــو األمثـــل فـــي البيئـــات المحـــدودة المـــوارد للغايـــة مـــع 
محدودية في البنية التحتية، وضعف في النظم الصحية األساسية و نقص شديد في خـدمات الرعايـة 

، عيوبــهو خلصــت أيضــا إلــى أن إدخــال التمويــل الرأســي فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل لــه . الصــحية
مثل إثقال البلدان المتلقية بعمليـات . باإلضافة إلى عدد من العوامل الخارجية السلبية للبلدان المتلقية

متعــددة ، متطلبــات التمويــل، وهياكــل إعــداد التقــارير ، والتــي تجعــل مــن الصــعب بالنســبة لهــم وضــع 
ى وجـود تكامـل محـدود مـن والتـي تـؤدي إلـ. استراتيجية شمولية ألولويات القطاع الصحي في بلدانهم

البــرامج الرأســية مــع خــدمات الصــحة العامــة فــي البلــدان المتلقيــة، والتــي تــؤدي إلــى ازدواجيــة الجهــود 
 .التي تحدث فيها أوجه القصور في تقديم الرعاية الصحية و تفتيت النظام الصحي
اع الصـحة يجـب أن أخيرا أوصت الدراسة بأن األثر اإليجابي وكذلك السلبي للتمويل الرأسي فـي قطـ

  .يؤخذ بعين االعتبار قبل النظر في ما إذا كانت تلك اآلليات يمكن توسيعها إلى قطاعات أخرى

2- Chkhatarashvili et al.) ،2009 (التأثيرات الواسـعة علـى مسـتوى : جورجيا: " بعنوان
  ."النظام للتمويل العالمي على نظم الرعية الصحية

 "Georgia: System-wide Effects of the Global Fund on Georgia’s 
Health Care Systems". 

ـــل علـــى النظـــام، التـــي تشـــارك فـــي شـــبكة  الدراســـة جـــزء مـــن شـــبكة دراســـة التـــأثيرات الواســـعة للتموي
تم تقييم آثار تمويل التمويـل العـالمي علـى النظـام ، المبادرات العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية

تــم . 2008حتــى  2004أجريــت خــالل الفتــرة مــن ، اســة مــن مــرحلتينالصــحي فــي جورجيــا فــي در 
تصــميم الدراســة لتقيــيم اآلثــار المترتبــة للتمويــل العــالمي علــى السياســة والبيئــة، وعلــى التــداخالت بــين 
القطاعين العام والخاص، وعلى الموارد البشرية، وعلى الوصول إلـى خـدمات مكافحـة فيـروس نقـص 
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 26مرفـق صـحي، فـي  35النتائج المقدمة استمدت من مسح أجري على  .اإليدز /المناعة البشرية
مقاطعــة، مــع دراســة متابعــة الحقــة بعــد ســنة، البيانــات التــي تــم جمعهــا كانــت كميــة ونوعيــة، علــى 

مـــن أصـــحاب  36ومقـــابالت شـــبه منظمـــة مـــع ، أســـاس اســـتبيانات منظمـــة مـــع مقـــدمي الخـــدمات
يـــل لجورجيـــا لخـــدمات الرعايـــة الصـــحية تعتمـــد بشـــكل وجـــدت الدراســـة أن التمو . المصـــلحة الرئيســـيين

إلـى . كبير على مدفوعات الجيـب، ونتيجـة لـذلك، فإنـه لـديها انخفـاض فـي معـدالت اسـتخدام الخدمـة
جانب أن  تأثير التمويل العالمي كان كبيرا في توليد نتائج إيجابية بالنسبة لألفـراد الـذين يعـانون مـن 

ســــة أن التمويــــل العــــالمي لعــــب دورا هامــــا فــــي خلــــق الشــــبكات اقترحــــت الدرا. األمــــراض المســــتهدفة
االجتماعية من المرضى الـذين يعـانون مـن األمـراض المسـتهدفة ممـا سـهل القـدرة علـى تلبيـة وتبـادل 

  .المعلومات، وعلى فهم أفضل للمشاكل الصحية واالجتماعية

"فعالية المعونة في قطاع الصحة في إثيوبيا: " بعنوان) 2009،   Pereira) -3 
" Ethiopia Aid effectiveness in the health sector " . 

ــا،  الدراســة هــي واحــدة مــن سلســلة مــن الدراســات حــول فعاليــة المعونــة فــي قطــاع الصــحة فــي أفريقي
بعــض مؤشــرات  الدراســة تناولــت. منهجيتهــا الطــرق النوعيــة بجانــب مراجعــة األدبيــاتاســتخدمت فــي و 

أن هنـــاك تركيـــز علـــى فيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية، أمـــا  جـــدتو و . التقـــدم فـــي القطـــاع الصـــحي
توزيــع  أي إن، التــي تقتــل مثلــه العديــد مــن النــاس ال يــتم معالجتهــا بــنفس القــدر األمــراض األخــرى

ممــــا خلــــق مشــــاكل مــــع المواءمــــة ، المــــوارد فــــي القطــــاع الصــــحي لمختلــــف األمــــراض غيــــر متكــــافئ
عــن طريــق المســاعدة مــع بنــاء المراكــز  افــق الصــحةوأن التمويــل يــدعم مر ، واالزدواجيــة فــي الهياكــل

كمـا ، التـي لهـا آثـار غيـر مباشـرة فـي القطـاع الصـحي المختبرات وغيرها من البنى التحتيـةو الصحية 
وجدت الدراسة أن النمو االقتصادي القوي والبرامج الصحية المبتكرة فـي القطـاع الصـحي تـؤدي إلـى 

، وأن الدولة تعـرف كيفيـة تأكيـد ودفـع أجنـدتها الخاصـة، تحسينات هامة في مجال الخدمات الصحية
وخلصت إلى أن السياسة هي جـزء مـن لعبـة المسـاعدات وأن المسـاعدة اإلنمائيـة الرسـمية لـيس فقـط 

وأوصــت أنــه ينبغــي علــى الحكومــة تعزيــز ، لألعمــال الخيريــة وأنهــا أداة فــي خدمــة السياســة الخارجيــة
  .لتنسيق والمواءمة بين الجهات المانحة وقطاع الصحة وتحسين ا. دور منظمات المجتمع المدني

"فعالية المعونة في قطاع الصحة في زامبيا: " بعنوان) 2009،  Pereira) -4 
(Pereira, 2009), " Zambia Aid effectiveness in the health sector " . 

حة فـي أفريقيـا، وفـي الدراسة هي واحدة من سلسلة من الدراسات حول فعالية المعونة في قطـاع الصـ
وجــدت الدراســة أن المســاعدات فــي  .منهجيتهــا تــم اســتخدام الطــرق النوعيــة بجانــب مراجعــة األدبيــات
وتظهـر اإلحصـاءات الصـحية تقـدما ، زامبيا اآلن أفضل تنسيقًا، انتظامًا و مملوكة من قبـل الحكومـة
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وعلـى الـرغم ، فـي انخفـاضجيدا بصحة األطفال واألمهـات، وانتشـار فيـروس نقـص المناعـة البشـرية 
من التقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، خلصت الدراسة إلى أنـه لـيس مـن الواضـح أن قيمـة 

وأن األرقــــام ، كــــل دوالر أمريكــــي مــــن المســــاعدات هــــي اآلن أعلــــى ممــــا كانــــت عليــــه فــــي الماضــــي
وأن هنـاك ، ليـة المعونـةالصحية قد تعكس مجرد الزيـادة فـي تـدفقات المعونـة وليسـت دلـيًال علـى  فعا
وهنـــاك انتقـــادات لـــبعض ، تضـــارب فـــي اآلراء بـــين المختصـــين حـــول فعاليـــة التمويـــل الـــدولي وعدمـــه

كمـــا وذكـــرت اســـتخدام مـــا أســـمتهم بشـــركاء التنميـــة لطرائـــق مختلفـــة للمســـاعدات لـــدعم . الممارســـات
، ة الصــــحةمثــــل أن بعــــض المــــانحين ُيجمعــــون أمــــوالهم فــــي  حســــاب تــــديره وزار ، القطــــاع الصــــحي

وأوصت الدراسة بمواءمة المسـاعدات مـع خطـة الحكومـة ، يوفر دعم لموازنة قطاع للصحة وبعضهم
 .وتحسين تنسيق المعونة، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني الصحية

5-Gill Walt et al.)  ،1999 (مـن تنسـيق المسـاعدات إلـى : تطوير قطاع الصحة: " بعنوان
 ). إدارة الموارد

"Health sector development: from aid coordination to resource 
Management". 

ن خــالل الحــديث عــن فعاليــة تبحــث كيــف نشــأت الــدعوة إلــى التنســيق األفضــل للمــوارد الخارجيــة، مــ
لمســاعدات فــي القطــاع ل، وباالعتمــاد علــى دراســات حــاالت معينــة، تصــف آليــات التنســيق المعونــة
تقتـرح تنسـيق  ،ل تعظـيم األثـر ألفضـل سـلوك إداريتم فيها تصميم نماذج تزود بأفكـار حـو  .الصحي

وخلصـــت إلـــى أن مجـــرد ، المســـاعدات بـــالتركيز علـــى المـــدخالت والعمليـــة والمخرجـــات بشـــكل كلـــي
التركيز على المدخالت وهو التمويل سيكون من غير المحتمل أن يكون له أثر إيجابي علـى النظـام 

بتكامل عملية تنسيق الموارد ألن أثر أي موارد إضافية خارجية غالبًا مـا يكـون مقيـدًا وأوصت ، ككل
بالمهـــارات اإلداريـــة الضـــعيفة والعمليـــات فـــي كـــل مـــن مكاتـــب مســـئولي النظـــام الصـــحي والوكـــاالت 

واقترحت ل زيادة . مما ينتج عنه إضاعة الموارد ومعدالت منخفضة لمدفوعات المساعدات، المانحة
تعريـف ، زيادة الموارد البشـرية المؤهلـة، زيادة المرونة في استخدامها، المالية للقطاع الصحي الموارد
واقترحــت تقليــل االزدواجيــة فــي أنشــطة المــانحين معهــم ومــع أي جماعــة ، وطــرق عمــل جديــدة أفكــار
 .وتوجيه المساعدات نفسها لتقييم العملية ومتابعتها، تطوير التخطيط والخطط القومية، أخرى

  

  

  



53 
 

  :التعقيب على الدراسات السابقة 3.3

بـــاالطالع علـــى األدبيـــات الســـابقة والمتخصصـــة فـــي الدراســـات التنمويـــة وأثـــر التمويـــل والمســـاعدات 
إضــافة ، الدوليــة علــى عمليــة التنميــة بشــكل عــام والتنميــة الصــحية بشــكل خــاص فــي الــدول المختلفــة

، يـةإلى االطالع علـى المحـاوالت المختلفـة لوضـع ُنهـج منطقيـة لدراسـة مبـدأ فعاليـة المسـاعدات الدول
، فــإن الباحثــة تــرى أن محــاور منهجيــة الدراســات تختلــف تبعــًا لخصوصــية كــل بلــد موضــع الدراســة

وال يخفـى أبـدًا أن للوضـع الفلسـطيني ، وتتفق على محاور أخرى عامـة، وتبعًا للظروف التي يمر بها
مـن الـذي كـان لـه دور كبيـر فـي الحـد ، خصوصيته بسبب االحتالل اإلسـرائيلي لألرضـي الفلسـطينية

، )Giacaman et al. ،2003( وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه ، اإلســـهامات الفاعلـــة للتمويـــل الـــدولي
  ). Giacaman et al. ،2009(و

فقــد كانــت دراســة حديثــة فــي أســلوب طرحهــا مــن حيــث تناولهــا لــدور )  2010، حمــدان(أمــا دراســة 
غلــب التســاؤالت مــع توضــيح دقيــق أل، المؤسســات المانحــة بشــكل معمــق داخــل المجتمــع الفلســطيني

كمـا أن ، المتعلقة بأثر تلك المسـاعدات علـى الواقـع الفلسـطيني وتطـور األهـداف المعلنـة للمسـاعدات
والقطــاع الخــاص إضــافة للممــولين ، المجتمــع المــدني، قيامهــا بتحليــل خطابــات كــل مــن القطــاع العــام

ديفـوير (دراسـة . لسـطينيقد ألقى الضوء على دور كل جهـة ومسـئوليته تجـاه المجتمـع الف، والمانحين
ارتكـــزت علـــى تتبـــع مصـــادر تمويـــل المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة وتحليـــل مســـارات ) 2009، و ترتيـــر

، كمـا وقـدمت مراجعـة شـاملة للمسـاعدات الدوليـة لألراضـي الفلسـطينية، إنفاقها خالل عقد مـن الـزمن
غيــر الحكوميــة مــن أجــل األمـر الــذي  يــدعو للتعــاون والتكامــل بــين الســلطة الفلســطينية و المنظمــات 

  .تعظيم األثر اإليجابي لفعالية التمويل

تحليلهــــا المفصــــل لمجــــاالت متعــــددة فــــي النظــــام الصــــحي تميــــزت فــــي ) Abed, 2007(دراســــة 
، والوضــع الصــحي ونتائجــه، وتمويــل الرعايــة الصــحية، واإلدارة، كنظــام تقــديم الخــدمات، الفلســطيني

، صــورة متكاملــة حــول الوضــع الفعلــي لقطــاع الصــحةممــا ســاعد علــى تكــوين ، وأداء نظــام الصــحة
  .إضافة إلى تقديمه لمجموعة من األفكار والمقترحات لتطوير وضمان فعالية المساعدات األجنبية

ا لموضــوع التمويــل والمســاعدات مــفــي طرحه ااشــتركت) 2004، لبــد(و) 2005، عبــد الكــريم(دراســة 
لــدوافع مــع التركيــز علــى العامــل السياســي الــذي الخارجيــة مــن حيــث المفهــوم واألهــداف والمصــادر وا

يــؤثر بشــكل كبيــر علــى الوضــع االقتصــادي الفلســطيني والــذي يعــزز مــن حالــة التبعيــة االقتصــادية 
والخـــروج بتوصـــيات حـــول ســـبل زيـــادة فاعليـــة ، لالحـــتالل واســـتمرار االعتمـــاد علـــى الـــدعم الخـــارجي

ولـــم تتطـــرق إحـــداها ، ي اقتصـــاديًا واجتماعيـــاً المســـاعدات الخارجيـــة ســـعيًا لتنميـــة المجتمـــع الفلســـطين
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فقد ركـزت علـى الـدروس المسـتفادة ) 2005(، وقد ركزت دراسة عبد الكريم. لجانب الرعاية الصحية
حــول االســتخدام األمثــل للمســاعدات الخارجيــة والمتمثــل بتوجيهــه نحــو األغــراض التنمويــة التــي تــدفع 

فقــد خصــت بالــذكر العقبــات التــي ) 2004(، دراســة  لبــدأمــا  .العمليــة اإلنتاجيــة و تشــجع االســتثمار
تحول دون االستخدام األمثل لتلك المساعدات مـع تحميـل السـلطة الفلسـطينية بجانـب الـدول المانحـة 

علــى الجانــب الفلســطيني، " عبئــاً "وأنهــا تمثــل ، واالحــتالل اإلســرائيلي مســئولية قصــور االســتفادة منهــا
 1994وشـــملت الدراســـة الفتـــرة مـــن ، له االقتصـــادي والسياســـيوتحــد مـــن قدرتـــه علـــى تحقيـــق اســـتقال

  .فكانت بمثابة دراسة مرجعية بسبب التغييرات الكبيرة التي تلت تلك الفترة، 2003وحتى 

طرحـت موضـوع التمويـل الـدولي ، كانت دراسة حديثـة فـي اإلدارة الصـحية) 2012، الخالدي(دراسة 
وتعتبــر بمثابــة مكمــل لهــذه الدراســة ، فــي قطــاع غــزة الموجــه نحــو المنظمــات الصــحية غيــر الحكوميــة

التـــي تتنـــاول نفـــس الموضـــوع مـــع توجيـــه االهتمـــام نحـــو وزارة الصـــحة الفلســـطينية الممثـــل للجانـــب 
وقـد تميـزت الدراسـة فـي منهجيتهـا البحثيـة التـي تناولـت األسـلوب الكمـي التحليلـي ، الحكومي الوطني
 (Donabedian approach)" دونابيــديان"لنمــوذج  إضــافة إلــى تبنــي الباحــث، واألســلوب النــوعي

عمليــــات ، وتعاملهــــا مــــع الجانــــب الصــــحي كنظــــام لــــه مــــدخالت، لضــــمان جــــودة الرعايــــة الصــــحية
مـن أهـم الدراسـات التـي ) 2013، حماد(ودراسة ، )2012، الخالدي(كما وتعتبر دراسة . ومخرجات
 .حية التـي استعرضـتها األخيـرة فـي طياتهـاالبيانات الص نها الباحثة سواء في المنهجية أواستفادت م

ولكنهــا تميــزت فــي متغيراتهــا وفرضــياتها وفــي اســتهدافها إلســهامات التمويــل الــدولي مــن دون تحديــد 
  .وكذلك استهدافها للتمويل الموجه لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، جهة بعينها

ـــــــــــل  ـــــــــــة مث ـــــــــــي تن) Pereira) ،2009 أمـــــــــــا الدراســـــــــــات األجنبي ـــــــــــاوالت ـــــــــــا و زامبي ـــــــــــت أثيوبي ، اول
Chkhatarashvili et al.) ،2009 (فهـي وٕان اختلفـت فـي عرضـها تبعـًا ، والتـي تناولـت جورجيـا

إال أن مــا جمعهــا هــو تأكيــدها علــى تعزيــز ، لالخــتالف الطبيعــي لبيئــة وظــروف ومحــددات كــل بلــد
مـع ، الصـحية الوطنيـةالدور الحكومي في عملية التنسـيق والموائمـة بـين أهـداف المـانحين واألهـداف 

وكذلك توصـياتها بتعزيـز دور مؤسسـات المجتمـع ، التأكيد على دفع األجندات الوطنية أمام الممولين
إضـافة إلـى مالحظتهـا بـأن المسـاعدات الخارجيـة ال تخلـو مـن أهـداف سياسـية فـي . المدني الصحية
  .نهاية المطاف

سـي علـى تطـوير قطـاع الصـحة مـن ركـزت فـي هـدفها األسا) Gill Walt et al.)  ،1999دراسـة
وكانـــت رؤيتهـــا ، خـــالل استعراضـــها لنمـــاذج تـــزود بأفكـــار حـــول تعظـــيم األثـــر ألفضـــل ســـلوك إداري

الرئيسة تعتمد على  أفضل تلك النماذج وهو ما يعنى بالتركيز على المدخالت والعمليـة والمخرجـات 
  .إدارة الموارد بدءًا من تنسيق المساعدات إلى، للنظم الصحي الممول بشكل شمولي
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  السابقة الدراسات من االستفادة أوجه

  .كتابة اإلطار النظري  في السابقة الدراسات من االستفادة تم .1

  .تم االستفادة من المراجع المستخدمة في الدراسات السابقة .2

  .كما تم االستفادة منها في تصميم وٕاعداد بنود االستبانة .3

  .السابقة في اختيار منهج الدراسةكما استفادت الدراسة من الدراسات  .4

   . والمقترحات التوصيات تقديم في السابقة الدراسات نتائج من الدراسة استفادت .5

  أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

في تناولها لموضـوع إسـهامات التمويـل  لوزارة الصحة الفلسطينية اً هامإسهامًا  الدراسة هذه تعتبر .1
والموجــه للقطــاع ، وبمتغيــرات تشــمل اإلدارة داخليــًا وخارجيــًا إضــافة لألوضــاع السياســيةالــدولي 

 .الصحي الحكومي المتمثل بوزارة الصحة الفلسطينية
الـذي تميـز بالمقـابالت ، اعتمدت الدراسة في منهجيتها األسلوب النوعي بجانب األسـلوب الكمـي .2

يـث الخبـرة المهنيـة العاليـة والموقـع الشخصية مع أشخاص وثيقي الصـلة بموضـوع البحـث مـن ح
  .الوظيفي المسئول بجانب المخزون المعرفي واألبحاث المرتبطة بالموضوع

لتعظــيم دور إســهامات التمويــل الــدولي فــي تطــوير القطــاع الصــحي  توصــيات الدراســة قــدمت .3
 .الحكومي في وزارة الصحة الفلسطينية تشمل كًال من الجهات المانحة ووزارة الصحة
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  مقدمةال 4.1

، تعتبر منهجية الدراسة وٕاجراءاتها محورا رئيسيا يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من الدراسة
وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج 

األهداف التي  وبالتالي تحقق، التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة
  . تسعى إلى تحقيقها

وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة ، ومجتمع الدراسة متبعنهج الللمتناول هذا الفصل وصفا 
 تم بهاكما يتضمن وصفا لإلجراءات التي . ومدى صدقها وثباتها، إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها

وينتهي الفصل بالمعالجات ، بيانات الدراسةواألدوات التي استخدمت لجمع ، أداة الدراسة تصميم
يلي وصف لهذه  اوفيم، لبيانات واستخالص النتائجاإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا

  .اإلجراءات

  أسلوب الدارسة 4.2

وصف وتقييم واقع إسهامات التمويل من خالله يتم الذي  تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
اية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من وجهة نظر الدولي في تطوير نظام الرع

وعليه فإن الدراسة تتكون من جزأين رئيسيين وهما الجزء النظري والجزء ، المدراء العاملون فيها
بينما يقوم الجزء الميداني على ، ويقوم الجزء النظري على البيانات الثانوية المنشورة، الميداني

وفيما يلي توضيح مصادر جمع ، أي من مجتمع الدراسة، األولية من ميدان البحثتجميع البيانات 
  :المعلومات لكال الجزأين

الجانب األول وهو : يرتكز موضوع الدراسة على جانبين أساسين وهما: المصادر الثانوية -1
 اإلسهاماتوالثاني يرتبط بموضوع ، التمويل الدولي وخاصة المستهدف لقطاع الرعاية الصحية

ولتغطية هذين الجانبين تم الحصول على البيانات من ، الفاعلة لتطوير نظام الرعاية الصحية
إضافة إلى ، مختلف الكتب والمراجع والمجالت العلمية بما تشمله من أبحاث محكمة ومقاالت

رة عن وزارة وكذلك تمت االستعانة بالبيانات والتقارير الصاد، الرسائل العلمية المقدمة بالجامعات
وأخيرًا البحث والمطالعة في مواقع االنترنت ، والمؤتمرات والندوات ذات العالقة، الصحة الفلسطينية

  .المختلفة

تم  استخدام االستبيان كأداة  لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث: المصادر األولية -2
خصيصًا ليخدم أهداف الدراسة ويجيب  وقد تم تصميمه، رئيسية لجمع البيانات األولية من الميدان
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مدير ( ةفئمن العليا  اإلدارةتتركز مصادر الحصول على تلك البيانات من و ، على أسئلة البحث
كون توزيع وبذلك ي، )مدير طبي و مدير دائرة، مدير مستشفى، مدير وحدة، نائب مدير عام ،عام

عليه من اإلدارة العامة للشئون اإلدارية في مواقع عملهم المختلفة بحسب ما تم الحصول االستبيان 
 وكذلك تم استخدام أسلوب المقابلة ،دائرة شئون موظفين وزارة الصحة الفلسطينية، والمالية

 ).5ملحق رقم (الشخصية واالستفادة من نتائجها في التعليق على نتائج االستبيان 

 مجتمع الدراسة  4.3

مـدير عـام في قطاع غـزة مـن فئـة  وزارة الصحة الفلسطينيةجميع العاملين في يشمل مجتمع الدراسة 
ديرا مــ 172ومجمــوعهم  ،مــدير وحــدة ومــدير طبــي، مــدير دائــرة، مــدير مستشــفى، ونائــب مــدير عــام

، وفقًا لإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية لشئون موظفي وزارة الصـحة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة
  :التاليموزعين كما هو موضح في الجدول 

  الفلسطينية الصحة وزارة في العاملين المدراء أعداد) : 4.1( جدول

مدير نائب  مدير عام
  عام

مدير 
  مستشفى

  مدير طبي  مدير وحدة مدير دائرة

14 3  13 130  6 6 

، وزارة الصحة الفلسطينية، دائرة شئون الموظفين، اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية: المصدر
، جرد بواسطة الباحثة. (2014-3-31تاريخ ، محمود حماد. دائرة شئون الموظفين أمدير 

2014(  

نائــب (وفــي نفــس الوقــت يشــغل ) مــدير وحــدة(مثــل ) 3(ُيشــار إلــى أن هنــاك مســميات وظيفيــة عــدد 
قـــائم (كـــذلك المســـمى الـــوظيفي ، )نائـــب مـــدير عـــام(فـــتم اعتبـــار المســـمى األعلـــى وهـــو ) مـــدير عـــام

وذلك اعتمادًا على رأي مدير دائـرة ، )مدير عام(فتم اعتباره ضمن فئة ) 3(عدد ) عامبأعمال مدير 
كمــا وتــم تزويــد . شــئون المــوظفين المشــار إليــه ســابقًا ووفقــًا للمســئوليات والصــالحيات المناطــة بهــم
  .الباحثة بأسمائهم وأماكن عملهم وتوزيعهم الجغرافي ومسمياتهم الوظيفية بالتحديد
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  دراسةعينة ال 4.4

) 40(تـم توزيـع عينـة اسـتطالعية حجمهـا و ، إجراء عملية المسح على جميع أفراد مجتمـع الدراسـةتم 
وبعد التأكد مـن صـدق وسـالمة . استبيان الختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات االستبيان

وبــذلك يكــون قــد تــم توزيــع ، االســتبيان لالختبــار تــم اعتبــار العينــة االســتطالعية ضــمن عينــة الدراســة
أي ، اســتبيان) 148(و تــم اســترداد ، فــرداً ) 172(اسـتبيان علــى مجتمــع الدراســة المكــون مــن ) 169(

أي مـــا ، اســـتبيان غيـــر مرجعـــة العتـــذار المعنيـــين ورفضـــهم تعبئـــة االســـتبيان) 21(كـــان هنـــاك عـــدد 
  .من مجتمع الدراسة الكلي% 86.04وما نسبته ، مما وزع %87.57نسبته 

  :خطوات بناء اإلستبانة

الرعاية الصحية في  قطاعتمويل الدولي في تطوير إسهامات التم إعداد أداة الدراسة لمعرفة واقع 
  - :واتباع الخطوات التالية لبناء اإلستبانة، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة

، الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدراســةو  األدب المتعلــق بــإدارة التمويــلاإلطــالع علــى  -1
 .واالستفادة منها في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها

  .تم بناء االستبانة استنادًا إلى سؤال وأهداف ومتغيرات وفرضيات الدراسة -2
مـــن الجامعـــة اإلســـالمية عـــددًا مـــن أســـاتذة الجامعـــات الفلســـطينية والمشـــرفين  ةالباحثـــ تاستشـــار  -3

، وفقراتهـــا اإلســـتبانةفـــي تحديـــد أبعـــاد  والمختصـــين والخبـــراء فـــي وزارة الصـــحة الفلســـطينية، بغـــزة
) 2(وتحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجـال والملحـق رقـم ، رئيسية لإلستبانةتحديد المجاالت ال

  .يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم

فــــي ضــــوء أراء المحكمــــين تــــم تعــــديل بعــــض فقــــرات اإلســــتبانة مــــن حيــــث الحــــذف أو اإلضــــافة  - 4
مجـاالت رئيسـة ) 3(وقـد تكونـت االسـتبانة مـن ، اإلستبانة في صورتها النهائيـة رلتستق، والتعديل

  ). 3(ملحق رقم ، بند) 60(و 
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  أداة الدراسة 4.5

الرعاية الصحية في وزارة الصحة  قطاعإسهامات التمويل الدولي في تطوير "تم إعداد إستبانة حول 
موزعة على ثالثة أقسام رئيسية ، فقرة 60من تتكون إستبانة الدارسة . "الفلسطينية في قطاع غزة

  :هي

المؤهل ، العمر ،الجنس(يشمل البيانات الشخصية والوظيفية للمدراء مجتمع الدراسة : القسم األول
، طبيعة العمل من حيث كونه إداري، المؤهل العلمي، المهنة األساسية، المسمى الوظيفي، العلمي
  ).مكان العمل، داخل الوزارة ة المهنيةعدد سنوات الخبر ، فني أو مختلط، مالي

معلومات عن واقع التمويل الدولي لقطاع الصحة في وزارة الصحة الفلسطينية  يشمل: القسم الثاني
  فقرة يتم االختيار فيها) 15(منها ، فقرة) 22(ويتكون من ، في قطاع غزة من وجهة نظر المدراء

فقرات اتخذت شكل االختيار المتعدد مع إمكانية ) 7(إضافة إلى ، وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي
  .اختيار أكثر من خيار

  :مجاالت ) 3(موزعة على ، فقرة) 29(ويتكون من ، مجاالت الدراسةيشمل  :القسم الثالث

  .فقرة) 15(ويتكون من ، إدارة التمويل الدولي خارجياً : المجال األول

  .فقرات) 5(ويتكون من ، السياسي تأثير الوضع: المجال الثاني

  .فقرات) 9(ويتكون من  ،إدارة  التمويل الدولي داخلياً : المجال الثالث

الصـحة  نجاعة التمويـل الـدولي لـوزارة لزيادة فعالية و المدراء اقتراحات إضافًة الى سؤال مفتوح حول
  .دة منه في تحليل النتائج والتوصياتتم االستفا، الفلسطينية ومؤسساتها الصحية

تــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي لقيــاس اســتجابات المبحــوثين لفقــرات االســتبيان حســب جــدول 
)4.2:(  

  الخماسي ليكرت مقياس درجات): 4.2( جدول

  بدرجة كبيرة جداً   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  ضعيفة بدرجة  جداً  بدرجة ضعيفة  االستجابة
  5  4  3  2  1  الدرجة

وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه " بدرجة ضعيفة جدًا " لالستجابة ) 1(اختارت الباحثة الدرجة 
  .وهو يتناسب مع هذه االستجابة% 20الحالة هو 
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  صدق االستبيان  4.6

، وتم التأكد من صدق )2006، حسن( ما وضعت لقياسه سئلةاأليقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس 
  :بطريقتيناإلستبانة 

                   ":الصدق الظاهري"صدق المحكمين  -1

متخصصين في مجاالت إدارة ) 7(تم عرض اإلستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من 
و متخصصين في إدارة ، األعمال واإلدارة المالية والتمويل الدولي وٕادارة مشاريع الصحة العامة

، كما )2(وتم إدراج أسماء المحكمين بالملحق رقم ، رجوتقييم المشاريع الصحية الممولة من الخا
واستجابت الباحثة آلراء المحكمين من خالل إجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات 

  ).3(انظر الملحق رقم ، المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية

  :صدق المقياس -2

 Internal Validityاالتساق الداخلي : أوال

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي 
، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من )2006، حسن(إلية هذه الفقرة 

جال مخالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لل
  .نفسه

واقع التمويل الدولي لقطاع " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال) 4.3(جدول يوضح  
والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط " الصحة في وزارة الصحة الفلسطينية 

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه α= 0.05المبينة دالة عند مستوي معنوية 
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 لقطاع الدولي التمويل واقع"  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل) : 4.3( جدول
  للمجال الكلية والدرجة"  الفلسطينية الصحة وزارة في الصحة

  م

  

  الفقرة

 

  

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
S

ig
(. 

 0.013* 388.  .التمويل الدولي كافيًا لتنفيذ األنشطة الصحية الالزمةحجم  يعتبر  .1

 0.003* 456.  .للقطاع الصحيوحيوي  ضروريالتمويل الدولي   .2

 0.000* 551.  .التمويل الدولي مصدر مالي آمن  .3

 0.005* 439.  .مستدامالتمويل الدولي مصدر مالي   .4

والفنية تجاه القطاع  تفي الجهات المانحة بكافة التزاماتها المالية  .5
  .الصحي

.465 *0.003 

تتوفر لديكم ثقة ومصداقية بالتمويل الدولي المقدم للقطاع   .6
  .الصحي

.614 *0.000 

إسهامات بارزة في األزمات والظروف الطارئة  قدمالتمويل الدولي   .7
  .والكوارث

.552 *0.000 

 0.000* 614.  .يزود القطاع الصحي بخبرات وطرق عمل جديدة التمويل الدولي  .8

التمويل الدولي يترك آثارا مستدامة على الخدمات الصحية حتى   .9
  .بعد انتهاءه

.575 *0.000 

 0.000* 632.  .التمويل الدولي أسهم في تطوير نظام الرعاية الصحية األولية.10

 0.000* 708.  .التمويل الدولي أسهم في تطوير نظام الرعاية الثانوية .11

التمويل الدولي أسهم في تطوير حوكمة النظام الصحي في وزارة .12
  .الصحة 

.579 *0.000 

 0.000* 657.  .التمويل الدولي أسهم في تطوير نظم المعلومات الصحية.13

 0.000* 679.  .والتكنولوجيا الطبيةالتمويل الدولي أسهم في تطوير المستلزمات .14

التمويل الدولي أسهم في تطوير الموارد البشرية العاملة في قطاع .15
  .الصحة

.550 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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"  خارجياً  الدولي التمويل إدارة"  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل) : 4.4( جدول
  للمجال الكلية والدرجة

  الفقرة  م

ون
رس
 بي
مل
معا

  
باط
الرت

ل
  

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
S

ig
(.  

 0.000* 695.  .إجراءات وممارسات الممولين تحد من الفساد وسوء استخدام التمويل الدولي.1

الوطنية الصحية وأولويات  األهدافمع  توافقوسياسات التمويل الدولي ت أهداف.2
  .المجتمع الفلسطيني

.788 *0.000 

التمويل الدولي يحدد أولويات عمله الصحي وفقًا الحتياجات المجتمع .3
  .الفلسطيني الصحية

.658 *0.000 

يغطي جزء كبير من المعاناة التي  الصحي قطاعحجم التمويل الدولي المقدم لل.4
  .يعيشها المواطنين في قطاع غزة

.421 *0.007 

بشكل  الصحي قطاعلالدولي تؤثر إيجابًا على ازيادة القيمة المادية للتمويل .5
  .عام

.337 *0.033 

 0.011* 397.-  .هناك انتقائية غير عادلة في تمويل المشاريع وتغطية االحتياجات الضرورية.6

 0.000* 805.  .التمويل الدولي شفاف في تنفيذ المشاريع.7

 0.000* 718.  .التمويل الدولي شفاف في تبادل المعلومات.8

الصحية  األنشطةالتمويل الدولي ساهم في تعزيز مبدأ الرقابة المالية على .9
  .لوزارة الصحة

.801 *0.000 

الصحية  األنشطةالتمويل الدولي ساهم في تعزيز مبدأ الرقابة اإلدارية على .10
  .لوزارة الصحة

.797 *0.000 

في تعزيز المساءلة ومسئولية الوزارة أمام المجتمع  ساهمالتمويل الدولي .11
  .المحلي

.743 *0.000 

 0.000* 719.  على استغالل الموارد بكفاءة ومهنية عالية وزارة الصحة التمويل الدولي ساعد.12

 0.000* 793.  .وانجازها بطريقة مثلى وزارةساهم التمويل الدولي في تنفيذ أنشطة ومشاريع ال.13

 0.000* 695.  .ومشاريع ذات مردود وفائدة كبيرة أنشطةالتمويل الدولي ساهم في تنفيذ .14

أولويات التمويل الدولي في دعم المشاريع الصحية تتم بالتنسيق والتعاون مع .15
  .وزارة الصحة الفلسطينية

.628 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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"  إدارة التمويل الدولي خارجياً "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 4.4(يوضح جدول 
 α= 0.05معنوية  ىوالدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو 

) 6(مع مالحظة كون معامل االرتباط للفقرة رقم ، وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
  .ما يدل على أن العالقة بين الفقرة والمجال عالقة عكسيةم، سالب

 السائدة السياسية األوضاع تأثير"  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل) : 4.5( جدول
  للمجال الكلية والدرجة" 

  الفقرة  م

ون
رس
 بي
مل
معا

  
باط
الرت

ل
ية   
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
Si

g
(. 

1.
واالنقسام الداخلي على عملية أثر الوضع السياسي الفلسطيني 

مما انعكس على الخدمات  الصحي قطاعلل التمويل الدولي
  .الصحية

.636 *0.000 

2.
التمويل الدولي ساهم في تخفيف حدة آثار ممارسات االحتالل 

واعتداءات وتحرير المجتمع الفلسطيني من  وٕاغالق من حصار
  .التبعية

.728 *0.000 

 0.000* 762.  .خلف التمويل الدولي معينة أجنداتهناك .3

 0.002* 469.  .الوضع السياسي الحالي أنتج تغييرًا في مصادر التمويل الدولي.4

 0.000* 737.  .التمويل الدولي مرتبط بالمواقف السياسية.5

  . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة     *

ة السياسي تأثير األوضاع" من فقرات مجال معامل االرتباط بين كل فقرة ) 4.5(يوضح جدول 
معنوية  ىوالدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو  " السائدة
0.05 =α وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.  
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" داخلياً  الدولي التمويل  إدارة" مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل): 4.6( جدول
  للمجال الكلية والدرجة

  الفقرة  م
ون
رس
 بي
مل
معا

  
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
Si

g
(.  

1.  
تستثمر وزارة الصحة التمويل الدولي المقدم لها بطريقة إيجابية 

 0.000* 842.  .ومثلى

 0.000* 863.  .وزارة الصحة تقدم وتحدد األجندة الصحية الوطنية للممولين  .2

 0.000* 794.  .الدولي ساهم في استقاللية وزارة  الصحةالتمويل   .3

4.  
تقديم مقترح مشروع مستند لحاجة الوزارة والمجتمع هو الوسيلة 

 0.000* 564.  .المتبعة لجلب التمويل

يمكن وصف التمويل الدولي المقدم للقطاع الصحي بالفعال   .5
  ).أي يحقق األهداف المنشودة(

.580 *0.000 

التمويل الدولي المقدم للقطاع الصحي بالناجع يمكن وصف .6
  )أي ال يتم إضاعة الموارد(

.884 *0.000 

مالئمة ألهداف القطاع الصحي  التمويل الدولي برامج ومشاريع.7
 0.000* 852.  .وأجندته

 0.000* 832.  .والمشاريع الصحية الممولة دوليًا تُقيم وتُتابع باستمرار الخدمات.8

 0.004* 445.  .يتم عبر دعم مشاريع محددةالتمويل الدولي .9

  . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة   *  
  

" إدارة  التمويل الدولي داخلياً " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ) 4.6(يوضح جدول 
 0.05معنوية  ىمستو والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

=α وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.  
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  Structure Validity البنائيالصدق  -2

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 
الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة 

  ).2006، حسن(

دالة إحصائيًا عند أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة ) 4.7(يبين جدول 
  .وبذلك تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضعت لقياسه α= 0.05مستوى معنوية 

 الكلية والدرجة اإلستبانة مجاالت من مجال كل درجة بين االرتباط معامل):  4.7( جدول
  لإلستبانة

  المجال  م
  معامل بيرسون
  لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

التمويل الدولي لقطاع الصحة في واقع   .1
  .وزارة الصحة الفلسطينية

0.774 *0.000  

 0.000* 0.899  .إدارة التمويل الدولي خارجياً   .2

 0.000* 0.544  .تأثير الوضع السياسي  .3

 0.000* 0.886  .إدارة  التمويل الدولي داخلياً   .4

  . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *       
 

  ثبات اإلستبانة  4.7

يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من 
وقد تحققت الباحثة من ثبات إستبانة الدراسة  .)2006، حسن(مرة تحت نفس الظروف والشروط 

  :من خالل

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول  
)4.8.(  
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  اإلستبانة ثبات لقياس الدراسة لمجاالت كرونباخ ألفا معامل) : 4.8( جدول

  المجال  م
عدد 
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

الصدق 
  *الذاتي

وزارة واقع التمويل الدولي لقطاع الصحة في .1
  .الصحة الفلسطينية

15 0.842 0.918 

 0.938 0.880 15  .إدارة التمويل الدولي خارجياً .2

 0.833 0.693 5  .السياسي تأثير الوضع.3

 0.942 0.888 9  .إدارة  التمويل الدولي داخلياً .4

 0.967 0.935 44  جميع المجاالت السابقة

  ألفا كرونباخالجذر التربيعي الموجب لمعامل = الصدق الذاتي *

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة حيث تتراوح بين تبين  )4.8(النتائج الموضحة في جدول 
وكذلك قيمة الصدق الذاتي ). 0.935(بينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة ) 0.888،  0.693(

وهذا ) 0.967(بينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة )  0.942، 0.833(مرتفعة حيث تتراوح بين 
  .يعنى أن معامل الثبات مرتفع

وتكون الباحثة . قابلة للتوزيع) 3(وبذلك تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق 
قد تأكدت من صدق وثبات إستبانة الدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها 

  .ختبار فرضياتهالتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة وا

  اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ساليباأل 4.8

ـــة بتفريـــغ وتحليـــل اإلســـتبانة مـــن خـــالل برنـــامج التحليـــل اإلحصـــائي   Statisticalقامـــت الباحث

Package for the Social Sciences  (SPSS) ، واالسـتعانة بنصـائح المختصـين فـي مجـال
  .مالحظات الدكتور نافذ بركاتكالدكتور سمير صافي و التحليل اإلحصائي 
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  :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبـار  K‐S) (  Kolmogorov‐Smirnov Test سـمرنوف - اختبـار كولمجـوروف تـم اسـتخدام
وذلــك لتحديــد نوعيــة االختبــارات التــي ســيتم  ،مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه

  ).4.9(في جدول وكانت النتائج كما هي مبينة  ،استخدامها لمعالجة البيانات

  الطبيعي التوزيع اختبار نتائج) : 4.9( جدول

 (.Sig)القيمة االحتمالية   المجال  م

 0.278  إدارة التمويل الدولي خارجياً .1

 0.135  تأثير الوضع السياسي  .2

 0.177  إدارة  التمويل الدولي داخلياً   .3

 0.165  جميع مجاالت االستبانة

لجميـع مجــاالت  (.Sig)أن القيمــة االحتماليـة ) 4.9(وكمـا يتضـح مـن النتــائج الموضـحة فـي جـدول 
وبــذلك فــإن توزيــع البيانــات لهــذه المجــاالت يتبــع  0.05الدراســة كانــت أكبــر مــن مســتوى الداللــة 

  . سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة وعليه التوزيع الطبيعي

  :تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية

يســـتخدم هـــذا األمـــر بشـــكل أساســـي ألغـــراض : النســـب المئويـــة والتكـــرارات والمتوســـط الحســـابي -1
 . فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة معرفة تكرار

  .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة، )Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ  -2
وقـد  ،لقيـاس درجـة االرتبـاط) Pearson Correlation Coefficient(معامل ارتباط بيرسـون  -3

 .ستبانة تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لال

لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد ) t‐Test( فــي حالــة عينــة واحــدة ""tاختبــار  -4
ولقـد تـم اسـتخدامه للتأكـد مـن . أم زادت أو قلت عن ذلـك 3وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 

 .داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة واختبار الفرضيات

لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك ) Independent Samples t‐Test( فـي حالـة عينتـين ""tاختبار  -5
 . ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة تفروقا

لمعرفـة مـا ) One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليـل التبـاين األحـادي  -6
 .عات أو أكثر من البياناتإذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجمو 
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  الخامسالفصل  

  تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
  

 .المقدمة  5.1
  .المستجيبةلعينة الدراسة    اإلحصائي الوصف 5.2
 .وتحليل النتائج  فرضياتالاختبار   5.3
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 المقدمة 5.1

، وذلك مـن خـالل اإلجابـة عـن تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةهذا الفصل عرضًا ل يتضمن
والوقـوف ، أسئلة الدراسة واستعراض نتـائج اإلسـتبانة التـي تـم التوصـل إليهـا مـن خـالل تحليـل فقراتهـا

المهنــة ، المســمى الــوظيفي، المؤهــل العلمــي، العمــر ،الجــنس(علــى متغيــرات الدراســة التــي اشــتملت 
لـذا تـم إجـراء المعالجـات ، )داخـل وزارة الصـحة عـدد سـنوات الخبـرة المهنيـة، طبيعة العمل، األساسية

  .(SPSS)استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية باإلحصائية للبيانات 

   :المستجيبةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة  5.2

  :عرض لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية: أوالً 

  الجنس وفق عينة الدراسةأفراد  -1
  .حسب الجنس عينة الدراسةالجدول التالي يبين التكرارات والنسب المئوية التي توضح توزيع أفراد 

  الجنس وفق الدراسة عينة أفراد) : 5.1( جدول

%المئوية النسبة  العدد الجنس  
 95.9 142 ذكر
 4.1 6 أنثى

 100.0 148 المجموع

بينمــا البـــاقي ، مــن عينــة الدراســة هـــم مــن الــذكور% 95.9أن مــا نســـبته ) 5.1(يتضــح مــن جــدول 
يعــزى ذلـك إلــى أن أغلـب العـاملين فــي وزارة الصـحة والــذين يشـغلون المناصــب . مـن اإلنـاث% 4.1

حيث يشـغل ، الموظفين الخاصة بوزارة الصحة الفلسطينيةاإلدارية هم من الذكور حسب دائرة شئون 
 بشــكل) مــدير طبــي ومــدير وحــدة، مــدير مستشــفى، نائــب مــدير عــام، مــدير عــام(الــذكور مناصــب 

مــدير (ممــن مســماهم ) 130( مــن أصــل مــدير دائــرةأنثــى منصــب ) 11(عــدد بينمــا تشــغل ، خــالص
والتـي العـاملين فـي المناصـب اإلداريـة  نـاثو اإل الفـرق الملحـوظ بـين نسـبة الـذكور وهنـا نجـد). دائرة

أن هــذه النتيجــة  كمــا. توضــح االتجــاه الســائد نحــو توظيــف فئــة الــذكور فــي المناصــب اإلداريــة العليــا
فـي  اتحيث تبين اإلحصاءات أن نسبة اإلناث المشـارك، ليست بعيدة عن الوضع العام في فلسطين

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء ( %71,9صــل إلــى تفنســبة الــذكور أمــا ، %20,1القــوى العاملــة تقــدر 
  ).2014 ،الفلسطيني
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 العمر وفقعينة الدراسة أفراد  -2

  .حسب العمر عينة الدراسةالجدول التالي يبين التكرارات والنسب المئوية التي توضح توزيع أفراد 

  العمر وفق الدراسة عينة أفراد): 5.2( جدول

%النسبة المئوية  العدد العمر  
 2.7 4 سنة 30-20من 
 28.4 42 سنة 40-31من 
 40.5 60 سنة 50-41من 
 28.4 42 فما فوق 51من 

 100.0 148  المجموع

، سنة 50-31من  تتراوح أعمارهم عينة الدراسةمن % 69حوالي أن ) 5.2(من جدول يتضح 
  . فما فوق 51من أعمارهم % 28.4بينما 

  عينة الدراسة حسب الموقع الوظيفيأفراد  -3

المســـتجيبة  عينـــة الدراســـةالجـــدول التـــالي يبـــين التكـــرارات والنســـب المئويـــة التـــي توضـــح توزيـــع أفـــراد 
  .الموقع الوظيفيحسب 

  الوظيفي الموقع حسب الدراسة عينة أفراد توزيع):  5.3( جدول
%النسبة المئوية  العدد  الموقع الوظيفي  
 8.1 12 مدير عام

 1.4 2 نائب مدير عام

 4.1 6 مدير وحدة

 79.7 118 مدير دائرة

 4.1 6 مدير مستشفى

 2.7 4 مدير طبي

 100.0 148 المجموع

تناسب مع إحصائية العاملين وهو ي. هم مدراء دوائر% 79.7أن ما نسبته  )5.3(من جدول يتضح 
  .)مدير دائرة( 72.3%نسبة ب، )2013(كما أن هذه النسب تتفق مع دراسة حماد ، في وزارة الصحة
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  المهنة األساسية وفقعينة الدراسة  أفراد -4

 .األساسية الجدول التالي يبين التكرارات والنسب المئوية التي توضح توزيع الموظفين حسب المهنة

  األساسية المهنة وفق الدراسة عينة أفراد): 5.4( جدول

%النسبة المئوية  العدد المهنة األساسية  
 29.1 43  طبيب
 12.2 18 صيدلي
 12.8 19 ممرض
 6.8 10  فني

 39.2 58  خدمات مساندة
 100.0 178 المجموع

    ،مــن عينــة الدراســة هــي طبيــب% 29.1أن المهنــة األساســية لمــا نســبته ) 5.4(مــن جــدول يتضــح 
 القوى العاملة في القطاعوهو ما يتناسب مع تقرير . )اإلدارة والخدمات( خدمات مساندة% 39.2و 
وزارة الصــحة لــ التــابع مركــز المعلومــات الصــحية الفلســطيني الصــادر عــن غــزة قطــاعفــي  صــحيلا

  . 2010، الفلسطينية

 المؤهل العلمي وفق عينة الدراسة أفراد -5

  .المؤهل العلمي حسبعينة الدراسة أفراد  توضح التي المئوية والنسب التكرارات يبين التالي الجدول

  العلمي المؤهل وفق الدراسة عينة أفراد): 5.5( جدول

%النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي  
 36.5 54 بكالوريوس
 3.4  5 دبلوم عالي
 43.2 64 ماجستير

 16.9 25 أو بورد دكتوراه
 100.0 148 المجموع

، مـــن عينـــة الدراســـة يحملـــون درجـــة البكـــالوريوس% 36.5أن مـــا نســـبته ) 5.5(يتضـــح مـــن جـــدول 
  .)2013(هذه النسب مع دراسة حماد  تتناسب .يحملون درجة الماجستير %43.2
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  طبيعة العمل وفقعينة الدراسة أفراد  -6
  .طبيعة العمل حسب عينة الدراسةأفراد  توضح التي المئوية والنسب التكرارات يبين التالي الجدول

  العمل طبيعة وفق الدراسة عينة أفراد توزيع): 5.6( جدول

%النسبة المئوية  العدد طبيعة العمل  
 32.4 48  إداري
 3.4 5  مالي
 7.4 11  فني
 56.8  84  مختلط
 100.0 148 المجموع

 ،"إداري"مـــن عينـــة الدراســـة هـــي % 32.4أن طبيعـــة العمـــل لمـــا نســـبته ) 5.6(يتضـــح مـــن جـــدول 
أي أنهــا ، "مخــتلط"مــن طبيعــة العمــل هــي % 56.8بينمــا ، "فنــي" هــي % 7.4، "مــالي" هــي % 3.4

 .ممـا سـبقوهـي النسـبة األعلـى . أو ماليًا وفنياً ، أو إداريًا وفنياً ، تجمع بين كون العمل إداريًا و مالياً 
  . المدراء في عملهمارتفاع هذه النسبة يشير إلى العبء الذي يتحمله  ولعل

  
   داخل وزارة الصحة الفلسطينية المهنية عدد سنوات الخبرةوفق عينة الدراسة أفراد  -7

 المســـتجيبة عينـــة الدراســـةأفـــراد  توزيـــع توضـــح التـــي المئويـــة والنســـب التكـــرارات يبـــين التـــالي الجـــدول
  .داخل وزارة الصحة الفلسطينية المهنية عدد سنوات الخبرة حسب

  الداخلية المهنية الخبرة سنوات عدد وفق الدراسة عينة أفراد: ) 5.7( جدول

%النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة  
 2.03 3 سنوات 5أقل من 

 30.40 45 سنوات 10أقل من  -سنوات  5من 

 67.57 100  سنوات فأكثر 10من

 100.0 148 المجموع

سنوات  10سنوات خبرتهم  من عينة الدراسة %67.57أن ما نسبته ) 5.7(يتضح من جدول 
  .سنوات فأكثر 10عينة الدراسة هي وتوضح النتائج أن سنوات الخبرة للنسبة األكبر من . فأكثر
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عرض وجهات نظر عينة الدراسة فيما يتعلق بطبيعة و واقع إسهامات التمويل : ثانياً 
  الدولي لقطاع الصحة في وزارة الصحة الفلسطينية

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد ، " "one sample t test تم استخدام اختبار
لوجهات ) التكرار والنسب المئوية(توزيع وتم حساب كما  .أم ال 3وصلت إلي درجة الحياد وهي 

نظر أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بطبيعة و واقع التمويل الدولي لقطاع الصحة في وزارة الصحة 
  :التالي )5.8(جدول ذلك يوضح و ، سط إجاباتهم والدرجة الكلية لكل بند من البنودمتو و ، الفلسطينية

فيما ) .Sig( يةاالحتمال قيمةالو  الحسابي المتوسطلعينة مستقلة و   tنتائج اختبار ): 5.8( جدول
  يتعلق بطبيعة و واقع التمويل الدولي لقطاع الصحة في وزارة الصحة الفلسطينية

 المقياس  البند

 بدرجة
كبيرة 
 جداً 
  

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جداً 
  

 المتوسط
  الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

قيمة اختبار 
t 

القيمة 
االحتمالية 

)Sig.(  

حجم التمويل  يعتبر - 1
الدولي كافيًا لتنفيذ األنشطة 

  .الصحية الالزمة

  16  65  54 5 8  تكرار
2.49 49.8 -6.72 

*.000 

  10.8  43.9  36.5 3.4  5.4  نسبة 

 ضروريالتمويل الدولي  - 2
  .للقطاع الصحيوحيوي 

  0  8  20 56  64  تكرار
4.19  83.8 16.67 

*.000 

  0  5.4  13.4 37.8  43.2  نسبة 

التمويل الدولي مصدر  - 3
  .مالي آمن

  23  51  45 23  6  تكرار
2.58  51.6 -4.82 

*.000 

  15.5  34.5  30.4 15.5  4.1  نسبة 

التمويل الدولي مصدر  - 4
  .مستداممالي 

  57  55  28 5  3  تكرار
1.73  34.6 13.74- 

*.000 

  38.5  37.2  18.9 3.4  2  نسبة 
تفي الجهات المانحة  - 5

بكافة التزاماتها المالية والفنية 
  .تجاه القطاع الصحي

  11  33  85 18  1  تكرار
2.76 55.2 -3.66 

*.000 

  7.4  22.3  57.4 12.2  0.7  نسبة 

تتوفر لديكم ثقة  - 6
ومصداقية بالتمويل الدولي 

  .المقدم للقطاع الصحي

  13  25  81 27  2  تكرار
2.86  57.2 -1.90 *.059 

  8.8  16.9  54.7 18.2  1.4  نسبة

 قدمالتمويل الدولي  - 7
إسهامات بارزة في األزمات 
  .والظروف الطارئة والكوارث

  2  3  42 87  14  تكرار
3.73 74.6 

12.41 

 

*.000 

  1.4  2  28.4 58.8  9.5  نسبة 

يزود  التمويل الدولي - 8
القطاع الصحي بخبرات 

  .وطرق عمل جديدة

  3  19  88 36  2  تكرار
3.10 62.1 1.74 *.083 

  2  12.8  59.2 24.3  1.4  نسبة
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التمويل الدولي يترك آثارا  - 9
مستدامة على الخدمات 
  .الصحية حتى بعد انتهاءه

  0  19  64 62  3  تكرار
3.33  66.6 

5.573 

 

*.000 

  0  12.8  43.2 41.9  2  نسبة 

التمويل الدولي أسهم  -10
في تطوير نظام الرعاية 

  .الصحية األولية

  0  24  41 77  6  تكرار
3.44 68.8 6.596 

*.000 

  0  16.2  27.7 52  4.1  نسبة 

التمويل الدولي أسهم  -11
في تطوير نظام الرعاية 

  ).المستشفيات(الثانوية 

  0  13  42 91  2  تكرار
3.55 71.1 

10.016 

 

*.000 

  0  8.8  28.4 61.5  1.4  نسبة 

التمويل الدولي أسهم  -12
في تطوير حوكمة النظام 
  .الصحي في وزارة الصحة 

  6  46  56  39  1  تكرار
2.89 57.8 -1.608 *.110 

  4.1  31.1  37.8 26.4  0.7  نسبة

التمويل الدولي أسهم  -13
في تطوير نظم المعلومات 

  .الصحية

  1  32  69 43  3  تكرار
3.10  62.1 

 
1.580 .116*  

  0.7  21.6  46.6 29.1  2  نسبة

التمويل الدولي أسهم  -14
في تطوير المستلزمات 

  .والتكنولوجيا الطبية

  2  16  36 92  2  تكرار
3.51  70.2 8.217 .000*  

  1.4  10.8  24.3 62.2  1.4  نسبة

التمويل الدولي أسهم  -15
في تطوير الموارد البشرية 
  .العاملة في قطاع الصحة

  4  25  82 36  1  تكرار
3.03  60.6 .554 .580*  

  0.7  16.9  55.4 24.3  0.7  نسبة

  3.10= المتوسط   جميع البنود
  .0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة * 

  :يمكن استخالص ما يلي) 5.8(من جدول 

 "للفقــــرة الثانيــــة  موجبــــة "t"وكــــذلك قيمــــة اختبــــار ، 0.000تســــاوي ) Sig(.أن القيمــــة االحتماليــــة  -
 "الفقـرة السـابعة و ، 83.8بمتوسـط حسـابي نسـبي  ،"للقطـاع الصـحيوحيـوي  ضروريلتمويل الدولي ا

بمتوســـط حســـابي ، "إســـهامات بـــارزة فـــي األزمـــات والظـــروف الطارئـــة والكـــوارث قـــدمالتمويـــل الـــدولي 
ـــا  "والفقـــرة الرابعـــة عشـــرة ، 74.6نســـبي  ـــدولي أســـهم فـــي تطـــوير المســـتلزمات والتكنولوجي التمويـــل ال
التمويــل الــدولي أســهم فــي تطــوير  "والفقــرة الحاديــة عشــرة ، 70.2  نســبيبمتوســط حســابي " الطبيــة
التمويــل  "و الفقــرة العاشــرة ، 1. 71 بي بمتوســط حســابي نســ)" المستشــفيات(م الرعايــة الثانويــة نظــا

ـــدولي أســـهم فـــي تطـــ ـــةال ـــة الصـــحية األولي والفقـــرة ، 68.8بي بمتوســـط حســـابي نســـ" وير نظـــام الرعاي
بمتوســط " الــدولي يتــرك آثــارا مســتدامة علــى الخــدمات الصــحية حتــى بعــد انتهــاءهالتمويــل  "التاســعة 

وأن  ،0.05دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة  اتلــذلك تعتبــر هــذه الفقــر ، 66.6بي حســابي نســ
 وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة كبيـرة مـن 3قـد زاد عـن درجـة الحيـاد وهـي  امتوسط درجة االستجابة لهـ

  .اتقبل أفراد العينة على هذه الفقر 
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وهـو مـا أكـده أبـو ، عينـة الدراسـةأعلـى نسـبة موافقـة تـم الحصـول عليهـا مـن قبـل  الثانيـةالفقرة وتمثل 
كمــا يشــير حمــاد وأمــا الفقــرات األخــرى ف .والكاشــف فــي المقــابالت الشخصــية العيســوي، عابــد، حمــد

أن التمويــل الخــارجي ســاهم بشــكل كبيــر فــي التخفيــف مــن حــدة اآلثــار المــدمرة وخصوصــا ) 2013(
وأن ازديــاد مراكــز الرعايــة . فــي فتــرة الحــرب ذات الثمانيــة أيــام األخيــرة التــي شــنت علــى قطــاع غــزة

وصـيانتها المتكـررة هـي بفضـل التمويـل ، وجـودةوالتجهيـزات الم، األولية الحديثـة وتـرميم القديمـة منهـا
  ).2014، عابد(الدولي 

 يعتبـــر "ســـالبة للفقـــرة األولـــى  "t"وقيمـــة اختبـــار ، 0.000تســـاوي ) Sig(.أن القيمـــة االحتماليـــة   -
والفقــرة ، 49.8بي بمتوســط حســابي نســ "حجــم التمويــل الــدولي كافيــًا لتنفيــذ األنشــطة الصــحية الالزمــة

التمويـل  "الرابعـة الفقـرة  و، 51.6بي بمتوسط حسابي نس "التمويل الدولي مصدر مالي آمن" الثالثة 
تفـــي الجهـــات  "الخامســـة الفقـــرة  و، 34.6بي بمتوســـط حســـابي نســـ "مســـتدامالـــدولي مصـــدر مـــالي 

والفقـرة ، 55.2بي بمتوسـط حسـابي نسـ "المانحة بكافة التزاماتها الماليـة والفنيـة تجـاه القطـاع الصـحي
بمتوســط حســابي  "تتــوفر لــديكم ثقــة ومصــداقية بالتمويــل الــدولي المقــدم للقطــاع الصــحي" دســة السا
أن متوســط و ، 0.05دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة  اتلــذلك تعتبــر هــذه الفقــر . 57.2بي نســ

وهــذا يعنــي أن درجــة الموافقــة علــى . 3يختلــف جوهريــا عــن درجــة الحيــاد وهــي  لهــادرجــة االســتجابة 
  . هذه الفقرة من قبل أفراد العينة تقل عن مستوى الحياد

أعلــى نســبة عــدم موافقــة تــم الحصــول "  التمويــل الــدولي مصــدر مــالي مســتدام "الفقــرة الرابعــة تمثــل و 
المـدراء بالتمويـل الـدولي كمصـدر مـالي طويـل وهو مؤشر لضـعف ثقـة . عينة الدراسةعليها من قبل 

وضـرورة البحـث عـن مصـادر ماليـة أخـرى تفـي بمتطلبـات ، األجـل يمكـن االعتمـاد عليـه لفتـرة طويلـة
لتنفيـذ األنشـطة يعتبـر حجـم التمويـل الـدولي كافيـًا " أنـه التي تنص  نتيجة الفقرةأما  .القطاع الصحي
مؤشـر لحاجـة القطـاع الصـحي الغيـر  فهـو، "مـالي آمـن التمويل الدولي مصدر" و، "الصحية الالزمة

إضــافة إلــى ضــعف ثقــة المــدراء بالتمويــل الــدولي كمصــدر مــالي موثــوق ويمكــن االعتمــاد ، مســتوفاة
وتتفـق الباحثـة مـع أن هـذا  .مما يدفع للبحث عن مصادر مالية أخرى موثوقة وآمنة، عليه بشكل تام

حجـم التمويـل الـدولي "ولكنهـا ال تتفـق مـع الـرأي ، كافحجم التمويل للقطاع الصحي الحكومي غير 
حيث توضح األرقـام بـأن حجـم المسـاعدات المقدمـة ، "ال يعتبر كافيًا لتنفيذ األنشطة الصحية الالزمة

أي  شــيكلمليــون ) 1,307(قــد بلــغ  2012-2007للقطــاع الصــحي الحكــومي خــالل الفتــرة مــا بــين 
 ، مليــون شــيكل )1,222(قــد بلــغ  2012-2009مــا بــين وكــان للفتــرة ، مليــون دوالر) 339(حــوالي 

وكانــــت نســــبة المســــاعدات مــــن إجمــــالي النفقــــات هــــي ، مليــــون دوالر) 317(أي مــــا يعــــادل حــــوالي 
 %6.9وشــكلت اإليــرادات مــا نســبته ، %12.0بينمــا كانــت نســبة الــدعم الفعلــي للحكومــة ، 81.1%

  ).2013، وزارة الصحة(
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"  للبنـــود التـــي تشـــير إلـــى أن" توســـطةالدرجـــة الم" جـــة الحيـــاد بلغـــت وجهـــات نظـــر عينـــة الدراســـة در 
التمويـل الـدولي أسـهم فـي " أن  و، "التمويل الدولي يزود القطاع الصحي بخبرات وطرق عمل جديدة

التمويل الدولي أسهم في تطوير نظم المعلومـات "  ،"تطوير حوكمة النظام الصحي في وزارة الصحة
ممــا ، "أســهم فــي تطــوير المــوارد البشــرية العاملــة فــي قطــاع الصــحة التمويــل الــدولي " و، "الصــحية

واضـــحة للتمويـــل الـــدولي فـــي تحســـين وتطـــوير القطـــاع الصـــحي  وٕاســـهاماتيعنـــي بأنـــه يوجـــد دور 
الحكــــومي فــــي قطــــاع غــــزة، ولكــــن لــــيس بالشــــكل الــــذي تتطلــــع إليــــه وزارة الصــــحة لتحســــين مســــتوى 

ممــا يعنــي الحاجــة للمزيــد مــن الخطــوات وبــذل الجهــود ، الخــدمات الصــحية للمــواطنين فــي قطــاع غــزة
، يمـا يتعلـق بطـرق ونظـم العمـل والخبـرات الجديـدةللرقي بـالواقع الصـحي الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة ف

إضـــافة للســـعي لتطـــوير نظـــم المعلومـــات الصـــحية والمـــوارد البشـــرية التـــي قـــد يكـــون وضـــع المعـــابر 
الحدوديــة ومشــاكل الســفر ســواء لتــدريب الكــوادر فــي الخــارج أو لجلــب الكــوادر التدريبيــة للتــدريب فــي 

  .قطاع غزة هي أحد مسببات ضعفها

  :سئلة ذات االختيار المتعدد تحليل األ -

  :فيما يلي تحليل إجابات أفراد العينة المستجيبة فيما يتعلق بالمحاور التالية

  أهم الصعوبات والعقبات التي تواجهكم على صعيد تأمين التمويل الدولي -1

  الدولي التمويل تأمين صعيد على تواجهكم التي والعقبات الصعوبات أهم): 5.9( جدول

 %النسبة المئوية  العدد والعقبات التي تواجهكم على صعيد تأمين التمويل الدوليالصعوبات 
 %29.9 147 الظروف السياسية السائدة

 %20.8 102 وجود أولويات للممولين في بلدان أخرى

 %11.0 54 عقبات إدارية

 %10.8 53 خمول و عدم تفاعل الممولين

 %10.4 51 أجندات خفية

الوزارة في جلب التمويلنقص الكفاءات في   38 7.7% 

 %5.1 25 عقبات قانونية

 %4.3 21 خالفات داخلية في الوزارة

 %100.0 491 المجموع
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بأن أهم الصعوبات والعقبات التي تواجه وزارة الصحة الفلسطينية علـى صـعيد ) 5.9(يوضح جدول 
ومـــن ثـــم وجـــود أولويـــات ،  %29.9هـــي الظـــروف السياســـية الســـائدة بنســـبة  الـــدولي تـــأمين التمويـــل

  .%20.8للممولين في بلدان أخرى بنسبة 
 اهللا سـاقفإنـه كمـا تشـير ، الظروف السياسية السائدةوفيما يتعلق بالصعوبة ذات النسبة األكبر وهي 

 ربطـه خـالل ومـن السياسـية الظـروف نتيجـة ألخـرى سـنة مـن تراجـع الخـارجي التمويل أن) 2011(
 الماضـية، السـنوات خـالل إنجـازه تـم مـا كـل تـدمير إلـى االحـتالل وقـد عمـد ،المنطقـة في باالستقرار

الـذي يشـير إلـى تـأثير 2010) ( المتحدة األممكما ويؤكد ذلك تقرير  ،القطاعات كافة التدمير وشمل
 الوطنيـة السـلطة بـين الشـقاق السياسـي من النابعة القضايا من العديد اهللا، وأن ورام غزة بين الشقاق

 أكثـر المسـاعدة اإلنسـانية عمليـات جعـل إلـى غـزة أدت قطـاع فـي وسـلطات حمـاس اهللا رام فـي
  .صعوبة

دول الربيــع "كالــدول المســماة ، وجــود أولويــات للممــولين فــي بلــدان أخــرىأمــا الصــعوبة المتمثلــة فــي 
دوافــع مــانحي ذلك يتفــق مــع فــ، علــى ســبيل المثــال والتــي ال تخفــى حاجتهــا للــدعم والتمويــل" العربــي

المصـــالح وهـــي تنبـــع مـــن ) 2001(كمـــا يشـــير الكـــاظم  دوافـــع سياســـيةالتـــي قـــد تكـــون  ســـاعداتالم
إضافة إلى الـدوافع اإلنسـانية كمـا يشـير ، الخارجية للدول المانحة واالهتمامات السياسية اإلستراتيجية

  .الطوارئ في المتضررين معاناة تخفيف أو األرواح إنقاذ تهاااعتبار  في تأخذ التيو ، )2013(حماد 
، نقــص الكفــاءات فــي جلــب التمويــل، داريــةاإلعقبــات أمــا بــاقي الصــعوبات المــذكورة بالترتيــب بأنهــا ال

بأنــه علــى ) 2013(فإنــه كمــا يشــير حمــاد ، داخليــة فــي الــوزارةالخالفــات ومــن ثــم ال قانونيــةالعقبــات ال
غـزة تحتـاج إلـى نظـام الرغم من أن الحجم األكبر من المساعدات التي تدخل الضـفة الغربيـة وقطـاع 

الحتياجـات الشـعب الفلسـطيني  هيكليتـه اسـتجابة تسـاؤل حـول أن هنـاكإال ، المساعداتتلك لتنسيق 
وأولوياتــه، وحــول قــدرة الــوزارات الفلســطينية للتقــدم بجــدول أعمــال مؤهــل لتوجيــه المــانحين بــدًال مــن 

 أو تنظيميـاً  مؤهلـة غيـر تكـون كثيـرة أحيـان فـي المتلقيـة الهيئةبأن ) 2010(ويذكر هاللي . إتباعهم
 . التمويل هيئة تطرحها التي تار ااالعتب مع للتكيفها يدفع ما وهو الدعم لتلقي مؤسسياً 

فــإن أبــو حمــاد ، خفيــةالجنــدات واأل خمــول وعــدم تفاعــل الممــولينوفيمــا يتعلــق بالصــعوبة المتعلقــة ب
، المتلقيـة الجهـة علـى شروطها فرض على كبيرة بدرجة المانحة الجهة استطاعة إلى يشير) 2011(

 الخاصـة أجندتـه" –عـادة– يحملأنه  األجنبي لتمويلل األولى اإلشكاليةبأن ) 2010( هالليويذكر 
  .بها خاص لتطور انعكاساً  تعزيزها، إلى يسعى التي األساسية المفاهيم من جملة من تتكون التي
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  :ُوجدتإن ، أسباب العجز في وزارة الصحة الفلسطينية -2

  الفلسطينية الصحة وزارة في العجز أسباب): 5.10( جدول

  %النسبة المئوية  العدد  إن وجدت، أسباب العجز في وزارة الصحة الفلسطينية
 %32.5 130 عدم كفاية التمويل

 %28.3 113 محدودية الموارد الذاتية

 %21.3 85 ضعف قدرة المجتمع االقتصادية

وٕادارة المشاريعغياب دور تجنيد األموال   33 8.3% 

 %5.0 20 تقديم المساعدات للفئات المستهدفة بشكل واسع

 %4.8 19 إخفاق اإلدارة المالية

 %100.0 400 المجموع

، إجابات أفراد عينة الدراسة حول أسباب العجز فـي وزارة الصـحة الفلسـطينية) 5.10(يوضح جدول 
 28.3% ،عــدم كفايــة التمويــل بنســبةل 32.5%بنســبة وقــد أشــارت اإلجابــات التــي كانــت باإليجــاب 

  .ضعف قدرة المجتمع االقتصادية 21.3%، محدودية الموارد الذاتية
ومــن وجهــة نظــر الباحثــة فــإن تلــك اآلراء تؤيــد وجهــات النظــر الســابقة حــول حيويــة وضــرورة التمويــل 

دمات الصـحية الالزمـة وأن التمويل الدولي مصـدر مـالي أساسـي لتقـديم الخـ، الدولي للقطاع الصحي
إضــافة ، ومــن مســببات ذلــك كمــا توضــح اآلراء عــدم تــوفر كفايــة مــن التمويــل لــدعم القطــاع الصــحي

إلى الموارد المالية الذاتية المحدودة بجانب الوضع االقتصادي الذي يضعف من قدرة المجتمـع علـى 
 ُتشـكِّل الصـحةمـن أن  علـى الـرغم أنـه فـي فلسـطين) 2010(المرصد التنمـوي ويؤيد ذلك  ،المشاركة
 ال أن ذلـكإال  المتعاقبـة، السـلطة موازنـات فـي االجتماعيـة والتعليم والشؤون األمن بعد رابعة أولوية
 موازنـات بـين الفجـوة يعكـس هـذا التـدريج بـل مـع متماثـل بالصـحة الحكـومي االهتمـام أن يعنـي

 مـا هـو نسـبة يعكسـه مـا بـل الحقيقـة، يعكـس ال األولويـات فـي التـدريجوأن . المختلفـة القطاعـات
 علـى اإلنسـان لحقـوق المسـتقلة الهيئـة وتؤكـد .الصـحية الموازنـة هـذه مـن الفلسـطيني للفرد ُيخصص

بأنـه نسـبة مـن اآلراء تشـير كمـا  .% 7.7 إلـى 8.6%  مـن العامـة الموازنـة فـي الصحة تراجع نسبة
األمـوال وٕادارة  وحشد غياب دور تجنيدأسباب العجز خلل في اإلدارة المالية الداخلية في الوزارة و من 

وهو بشكل ما يؤيد فرضية الدراسة التي تفيد بـأن إدارة التمويـل داخليـًا تـؤثر فـي إسـهامات ، المشاريع
تقــديم المســاعدات للفئــات المســتهدفة بشــكل  " وأمــا .التمويــل الــدولي لتطــوير ودعــم القطــاع الصــحي

مــن الناحيــة الديموغرافيــة نــه ممــا ال شــك فيـه أنــه فإ مــن أسـباب العجــز% 5والتــي كانــت تمثــل " واسـع
فهنـــاك تزايـــد كبيـــر فـــي عـــدد ســـكان القطـــاع وكـــل هـــذا يتطلـــب تكثيـــف المســـاعدات للقطـــاع الصـــحي 
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، حمـاد( الحكومي في قطاع غزة ليستطيع تلبية احتياجاته لتقـديم الخـدمات الصـحية لمـواطني القطـاع
جـــود عجـــز فــي األدويـــة والمســـتهلكات الطبيـــة و ب) 2014، الكاشـــف( إفــادة كمــا ويؤيـــد ذلـــك ).2013

ـــاً  ـــأثيرًا ســـلبيًا علـــى تقـــديم الخدمـــة كمـــًا و كيف ـــؤثر ت إضـــافة إلـــى ضـــعف فـــي دائـــرة الهندســـة ، وهـــي ت
و المسـبب الرئيسـي للمشـكلة هـو وجـود أزمـة الكهربـاء التـي ، والصيانة العتمادها على القطع والمواد

إضـافة إلـى نقـص فـي الكـوادر الهندسـية المدربـة  ،عملت على تعطيل الكثيـر مـن األجهـزة الضـرورية
  .تدريبًا جيداً 

والتي تعتبر من األولويـات لتقـديم الخـدمات الصـحية بالطريقـة  القطاع الصحيأهم احتياجات  -3
  المالئمة

 الخدمات لتقديم األولويات من تعتبر والتي الصحي القطاع احتياجات أهم): 5.11( جدول
  المالئمة بالطريقة الصحية

والتي تعتبر من األولويات لتقديم  القطاع الصحيأهم احتياجات 
  الخدمات الصحية بالطريقة المالئمة

  %النسبة المئوية  العدد

 %14.9 121 زيادة حجم التمويل الصحي

 %14.3 116 توفير األدوية

 %13.4 109 كوادر بشرية متخصصة

 %11.2 91 تطوير القدرات اإلدارية

تشغيلية جاريةتغطية مصاريف   78 9.6% 

 %9.6 78 التخطيط والتطوير

 %9.1 74 أجهزة وتقنيات

 %6.2 50 تحسين العالقة مع المجتمع

 %5.9 48 تطوير القدرات المالية

 %5.7 46 عالقات تشبيك

 %100.0 811 المجموع

 

والتي تعتبر من  القطاع الصحيعينة حول أهم احتياجات الإجابات ) 5.11(يوضح جدول 
 لزيادة %14.9وكانت تلك االحتياجات ، األولويات لتقديم الخدمات الصحية بالطريقة المالئمة

وترى الباحثة . كوادر بشرية متخصصة 13.4%، توفير األدوية 14.3%، الصحي التمويل حجم
  .احتياجات منطقية وضرورية لتقديم الخدمات الصحية بالطريقة المالئمةبأنها 
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مـع ، تتفق االحتياجات المتعلقة بزيادة حجم التمويل الصحي وتوفير األدوية واألجهزة والتقنيـاتكما و 
وأن مـن التحـديات ) 2012(ما جاء في الخطـة التشـغيلية لـوزارة الصـحة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة، 

عـدم صـرف المخصصـات الماليـة علـى بنـد الموازنـة حسـب ، التي واجهت القطاع الصحي الحكـومي
بلــغ المســتهلكات الطبيــة  بعــض أصــناف األدويــة و 2012وأنــه بنهايــة العــام ، القطــاع الصــحي خطــة

بأن إجمـالي المسـاعدات المقدمـة خـالل السـتة ) 2013(حماد  يشيرمن جانب آخر ، رصيدها صفر
، %61.5شـيكل أي بنسـبة ) 803,847,911(من األدوية تقدر  2012–2006أعوام ما بين عام 

ومــن ذلــك ، المســاعدات المقدمــة لــوزارة الصــحة خــالل األعــوام الســت الماضــيةوهــي أعلــى نســبة فــي 
، يمكــن اســتنتاج مــدى االحتيــاج المتزايــد والكبيــر جــدًا مــن األدويــة للوفــاء بمتطلبــات القطــاع الصــحية

كما وال تخفى الحاجة إلى ضرورة تحسين العالقـة مـع  .ومدى االعتماد على التمويل الدولي في ذلك
ًا بأنـه وفقـًا لبيانـات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء كانـت مسـاهمة قطـاع األسـر المعيشـية علمـ، المجتمـع

 %40.9، و2009فــي عــام  %42.0مــن أجمــالي اإلنفــاق علــى القطــاع الصــحي الحكــومي قــد بلــغ 
وكـذلك الحاجـة إلـى إيجـاد نظـام صـحي أشـمل يضـمن  ).2011وزارة الصـحة،  ( 2010خالل عـام 

  .هم على الخدمات الصحية الالزمة لهم بقدر اإلمكانتقليل نفقات األفراد لحصول
يؤيــد حاجــة القطــاع الصــحي إلــى تطــوير القــدرات اإلداريــة والماليــة والحاجــة للكــوادر مــن جانــب آخــر 

المدراء غير قادرون على ممارسة أفضل خياراتهم ألنه ما أشار إليه عابد بأن ، البشرية المتخصصة
المـــدخالت والمـــوارد، مـــع نقـــص فـــي المهـــارات اإلداريـــة عنـــد مســـتويات لـــيس لـــديهم قـــدرة كبيـــرة علـــى 

عـالوة علـى ذلـك، العديـد مـن الممارسـات اإلداريـة والتنظيميـة بحاجـة إلـى مراجعـة . النظام والمؤسسـة
  ). Abed, 2007(وتحسين 

  مصدر الفكرة الرئيسية للمشاريع الممولة دولياً  - 4

  دولياً  الممولة للمشاريع الرئيسية الفكرة مصدر): 5.12( جدول

  %النسبة المئوية  العدد  مصدر الفكرة الرئيسية للمشاريع الممولة دولياً 
 %44.7 101 اإلدارة العليا للوزارة

 %32.7 74 المانحين
 %11.9 27 المستفيدين

 %10.6 24 اإلدارة التنفيذية
 %100.0 226 المجموع
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، الفكـرة الرئيسـية للمشـاريع الممولـة دوليـاً إجابـات عينـة الدراسـة حـول مصـدر ) 5.12(يوضح جـدول 
بـــأن مصـــدرها هـــم   %32.7، اإلدارة العليـــا للـــوزارةبـــأن مصـــدرها هـــو  %44.7والتـــي كانـــت بنســـبة 

الجهـــة المســـئولة عـــن عمليـــة إدارة المشـــاريع الممولـــة  حـــول) 2014(وبحســـب رأي عابـــد . المـــانحين
الجهـة المسـئولة عـن االتصـال والتنسـيق بجهـة خارجيـة ، فـي هيكـل وزارة الصـحة"  أوضـح بأنـهدوليًا 

وهنـاك دوائـر تقـوم ، فهي المسـئولة عـن كافـة المسـاعدات الخارجيـة الـواردة، هي دائرة التعاون الدولي
فـــاإلدارة العامـــة للرعايـــة األوليـــة ترعـــى كافـــة أمـــور ، بالتنســـيق ووضـــع السياســـات وأخـــرى فـــي التنفيـــذ

ة تنفيذيـة تنفـذ العمـل واإلدارة العامة للمستشـفيات ترعـى شـئون المستشـفيات فهـي دائـر ، ة األوليةالرعاي
  ".على األرض

الغالبيـة ، أفكار المشاريع تتبـع أشـكاًال متعـددة" كما ويؤيد تلك النسب رأي نفس المصدر السابق بأن 
وبــاألخص كافــة طلبيــات  ،تــأتي ضــمن احتياجــات ترفعهــا وزارة الصــحة الفلســطينية للجهــات المانحــة

الطــوارئ المرفوعــة مســبقًا مــن اإلدارات العامــة لألقســام المختلفــة مثــل اإلدارة العامــة للرعايــة األوليــة 
ـــدوره بتســـويق هـــذه  إدارةوالمرفوعـــة إلـــى ، واإلدارة العامـــة للمستشـــفيات ـــذي يقـــوم ب ـــدولي ال التعـــاون ال

وهنـاك شـكل آخـر وهـو أن . ة من مانح آلخروتختلف االستجاب، المشاريع بإرسالها لمانحين مختلفين
مثـل مبـادرة بعـض الـدول كاليابـان بشـراء أجهـزة طبيـة ، هناك بعض الدول التي لهـا أجنـدتها الخاصـة

وتحضـــــر قـــــوائم بمـــــا يعـــــادل لمبلـــــغ ، وتبـــــدأ الـــــوزارة بتحديـــــد احتياجاتهـــــا حســـــب المنحـــــة المعروضـــــة
لواليــات المتحــدة األمريكيــة والتــي وهنــاك دول أخــرى كا، وتشــكل لجــان مشــتريات خاصــة، المعــروض

و إيطاليـا ، مثل خدمات تحسين الجـودة والتـدريب والتعلـيم" Soft Package"تقوم بعرض ما يسمى 
فتقــوم بتنفيــذ المشــاريع التــي تســد مــا يمكــن ، التــي تعــرض خــدماتها لــدعم النظــام الصــحي الفلســطيني

ر أفكــــار المشــــاريع فهــــو الشــــكل أمــــا االتجــــاه األخيــــر لمصــــد. وجــــوده مــــن ثغــــرات فــــي ذلــــك النظــــام
أي أنه قبل إعطاء لمنحـة يقـوم وفـد بزيـارة المكـان ويسـتمع إلـى الـوزارة حـول االحتياجـات ، التفاوضي

أمــا الصــورة األكثــر تــداوًال فهــي ، ومــن ثــم يــتم تشــكيل شــكل المشــروع بالتــداول، الضــرورية المطلوبــة
ول أي مــن وزارة الصــحة إلــى الجهــات ففــي ســنوات الطــوارئ يكــون الشــكل األ، بحســب الظــرف القــائم

وتشير الباحثة إلى الحاجة إلى تقويـة دور المسـتفيدين واإلدارات التنفيذيـة فـي تحديـد أفكـار  ".المانحة
مـــن ناحيـــة أخـــرى يشـــير . ألن المشـــاريع ذات الحاجـــة تنبـــع مـــنهم أوالً  المطروحـــة للتمويـــل المشـــاريع
  .تويات األدنى رفعت المصدر لإلدارة العلياإلى أن عدم وجود كفاءة في المس) 2014(الكاشف 

  : التركيز على نبغيي التمويل الدولي إدارةلتحسين عملية  - 5

التمويــل  إدارةلتحســين عمليــة يــه التركيــز عل نبغــييإجابــات العينــة حــول مــا ) 5.13(يوضــح جــدول 
  .تحديد األولويات الوطنية الصحيةل %18.9فكانت بنسبة كبرى ، الدولي
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  عملية على التركيز ينبغي الدولي التمويل إدارة عملية لتحسين): 5.13( جدول
  %النسبة المئوية  العدد  لتحسين عملية إدارة التمويل الدولي ينبغي التركيز على عملية

 %18.9 124 تحديد األولويات الوطنية الصحية
 %17.7 116 التخطيط
 %14.7 96 المتابعة

 %13.9 91 التسويق للمشاريع
 %13.1 86 التقييم
 %11.1 73 الرقابة

 %10.5 69 تحديد األدوار وتوزيعها
 %100.0 655 المجموع

تلــــك النتــــائج المتعلقــــة فــــي جملتهــــا بــــإدارة التمويــــل الــــدولي داخليــــًا مــــن قبــــل وزارة الصــــحة  وتتفــــق
أن الـدعم الـدولي للنظـام الصـحي الفلسـطيني بـ) Schoenbaum et al ،)2005مع   الفلسطينية

يجــب أن يــرتبط ارتباطــا وثيقــا مــع األولويــات واألهــداف الصــحية الفلســطينية، لتقليــل الصــراع بــين 
جهـات الهي فـي نهايـة المطـاف مسـؤولية حكوميـة و جـداول أعمـال  ذيجدول األعمال الوطني وال

  .المانحة

  بين مصادر التمويل الدولي ووزارة الصحة الفلسطينيةالعالقة  - 6

  الفلسطينية الصحة ووزارة الدولي التمويل مصادر بين العالقة): 5.14( جدول
  %النسبة المئوية  العدد  هي بين مصادر التمويل الدولي ووزارة الصحة الفلسطينيةالعالقة 

)منح ودعم مالي(عالقة تمويل   133 37.0% 

يةعالقة تنسيق  55 15.3% 

 %13.9 50 أنشطة مشتركة

...)مؤسسي، تطوير إداري(عالقة مهنية   35 9.7% 

 %8.6 31 عالقة تعاقدية

 %7.2 26 عالقة شراكة

 %4.5 16 عالقة إشراف

 %3.6 13 عالقة تكاملية

 %100.0 359 المجموع

 

عينة الدراسة حول طبيعة العالقة بين مصادر التمويل الدولي ووزارة  إجابات) 5.14(يوضح جدول 
   .ماليالدعم المنح و تقتصر على تقديم الأي عالقة تمويل أنها  37% كبرى فكانت بنسبة، الصحة
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  ةالتمويل الدولي لوزارة الصحة الفلسطينيكفاءة على سلبًا  العوامل التي تؤثر - 7

عينــة حــول العوامــل التــي تــؤثر ســلبًا علــى كفــاءة التمويــل الــدولي الإجابــات ) 5.15(يوضــح جــدول 
 %14.9، ترجــع إلــى العوامــل السياســية واألمنيــة %21.1فكانــت بنســبة ، لــوزارة الصــحة الفلســطينية

  . ور األوضاع االقتصادية والماليةتده %13.3، سياسات الجهات المانحة في إدارة عملية التمويل

  الفلسطينية الصحة لوزارة الدولي التمويل كفاءة على سلباً  تؤثر التي العوامل): 5.15( جدول

  %النسبة المئوية  العدد  ةالتمويل الدولي لوزارة الصحة الفلسطينيكفاءة على سلبًا  العوامل التي تؤثر
 %21.1 140 العوامل السياسية واألمنية

 %14.9 99 سياسات الجهات المانحة في إدارة عملية التمويل

 %13.3 88 تدهور األوضاع االقتصادية والمالية

وٕاجراءات التمويلغياب الرؤى المشتركة والتنسيق المحلي والدولي آلليات   72 10.9% 

 %9.4 62 التحديات الصحية والوبائية

 %8.6 57 االفتقار لإلدارة االستراتيجية والخبرة والمسئولية واإلمكانيات

 %8.1 54 عدم تعاون ومشاركة المجتمع المحلي والجمهور

 %7.2 48 التحديات الديموغرافية واالجتماعية

الصحية مع أهداف المانحين لتحقيق التنمية والمشاريع عدم انسجام أهداف الوزارة 
 المنتجة

43 6.5% 

 %100.0 663 المجموع

 

ن استمرار االحتالل وعدم االسـتقرار السياسـي أبقـى سـلطة بأ، )2013(ويؤيد ذلك ما أشار له حماد 
وحتى بـالرغم مـن التغييـرات الهيكليـة، وأيضـا  ، يدي المانحين على المستوى الدولياتخاذ القرار في أ

وهـو يتفـق مـع  .والمتلقـي مع وجود سلطة فلسطينية مسـتقرة ومؤهلـة فـإن العالقـة بقيـت عالقـة العميـل
Badawi and Qasem ،)2010 (واألرض لإلنسـان المـدمر وسـلوكه اإلسـرائيلي االحـتالل نأبـ 

مـع دراسـة  كـذلك ويتفـق، الفلسـطيني الصـحي النظـام تواجـه التـي الصـعوبات أهـم مـن يعـد والحيـاة
Giacaman et al. ،)2009.(  تـــدهور األوضـــاع االقتصـــادية مثـــل العوامـــل كمـــا وتتفـــق تلـــك

مــع مــا جـاء فــي الخطــة التشـغيلية لــوزارة الصــحة فــي  التحــديات الديموغرافيــة واالجتماعيـة و، والماليـة
، وأن مــن التحــديات التــي واجهــت القطــاع الصــحي الحكــومي أثنــاء القيــام بــدوره) 2012(قطــاع غــزة، 

إضـــافة إلـــى أزمـــة ، عـــدم وجـــود مصـــدر مـــالي ثابـــت لتغطيـــة تكـــاليف األدويـــة والمســـتهلكات الطبيـــة
، لـدات وعلـى زيـادة اسـتهالك الوقـود وعلـى األجهـزةالكهرباء أثرت بصورة كبيرة على كفاءة عمل المو 

  .وكذلك الطلب المتزايد على الخدمات الصحية
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  : اختبار فرضيات الدراسة 5.3

  t  اختبـار، لعينـة الواحـدة  tاختبـار(الختبار فرضيات الدراسة فقد تـم اسـتخدام االختبـارات المعلميـة 
االختبــارات مناســبة فــي حالــة وجــود أن توزيــع البيانــات هــذه و ، )التبــاين األحــادي، لعينتــين مســتقلتين

  .يتبع التوزيع الطبيعي وقد تم التأكد من ذلك مسبقاً 

  :الفرضية األولى

 في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية التمويل الدوليإسهامات  تتأثر
عند مستوى داللة إحصائية من قبل الجهات المانحة على  إدارة التمويل الدولي خارجياً بعملية 

)0.05.(  

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد وهي  tتم استخدام اختبار 
  ).5.16(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3

 ،)مبادئ وشروط ،أهداف، إجراءات(سياسات التمويل : علىوتشمل إدارة التمويل الدولي خارجيًا 
 .حجم التمويلو ، )إغاثية أم تنموية( نوعية المشاريع الممولةو 

إدارة " لكل فقرة من فقرات مجال .) Sig(المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) : 5.17(جدول 
  "التمويل الدولي خارجيًا 
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إجراءات وممارسات الممولين تحد من الفساد .1
  .وسوء استخدام التمويل الدولي

3.01 60.2 .088 *.930 11 

2.
مع  توافقوسياسات التمويل الدولي ت أهداف

الوطنية الصحية وأولويات المجتمع  األهداف
  .الفلسطيني

2.85 57.0 ‐2.207*.029 15 
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يحدد أولويات عمله الصحي التمويل الدولي .3
  .وفقًا الحتياجات المجتمع الفلسطيني الصحية

2.91 58.2 ‐1.112*.268 13 

4.
 الصحي قطاعحجم التمويل الدولي المقدم لل

يغطي جزء كبير من المعاناة التي يعيشها 
  .المواطنين في قطاع غزة

3.01 60.2 .095 *.924 10 

تؤثر زيادة القيمة المادية للتمويل الدولي .5
  .بشكل عام الصحي قطاعلإيجابًا على ا

4.16 83.2 16.964 *.000 1 

هناك انتقائية غير عادلة في تمويل المشاريع .6
  .وتغطية االحتياجات الضرورية

3.18 63.6 2.332 *.021 8 

 5 000.* 3.781 65.4 3.27  .التمويل الدولي شفاف في تنفيذ المشاريع.7

 7 019.* 2.378 63.6 3.18  .المعلومات التمويل الدولي شفاف في تبادل.8

التمويل الدولي ساهم في تعزيز مبدأ الرقابة .9
  .لوزارةلالصحية  األنشطةالمالية على 

3.13 62.6 1.927 *.056 9 

10.
التمويل الدولي ساهم في تعزيز مبدأ الرقابة 

لوزارة الصحية  األنشطةاإلدارية على 
  .الصحة

2.99 59.8 ‐.100 *.920 12 

في تعزيز المساءلة  ساهمالتمويل الدولي .11
  .ومسئولية الوزارة أمام المجتمع المحلي

2.89 57.8 ‐1.930*.056 14 

على  وزارة الصحة التمويل الدولي ساعد.12
  استغالل الموارد بكفاءة ومهنية عالية

3.22 64.4 3.262 *.001 6 

ساهم التمويل الدولي في تنفيذ أنشطة .13
  .وانجازها بطريقة مثلى وزارةومشاريع ال

3.28 65.6 4.512 *.000 4 

 أنشطةالتمويل الدولي ساهم في تنفيذ .14
  .ومشاريع ذات مردود وفائدة كبيرة

3.43 68.7 6.926 *.000 2 

15.
أولويات التمويل الدولي في دعم المشاريع 

الصحية تتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة 
  .الصحة الفلسطينية

3.42 68.6 5.222 *.000 3 

  000.* 6.783 64.6 3.23  جميع فقرات المجال معاً 

  .0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة * 
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  :يمكن استخالص ما يلي) 5.16(من جدول 

زيادة القيمة المادية للتمويـل الـدولي تـؤثر إيجابـًا علـى القطـاع " للفقرة الخامسة المتوسط الحسابي  -
وأن القيمــة  16.964وقيمــة االختبــار، )5الدرجــة الكليــة مــن ( 4.16يســاوي " الصــحي بشــكل عــام 

ــــة  ــــة  0.000تســــاوي ) Sig(.االحتمالي ــــد مســــتوى دالل ــــة إحصــــائيًا عن ــــرة دال ــــر هــــذه الفق ــــذلك تعتب ل
0.05 3، مما يدل على أن متوسط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن درجـة الحيـاد وهـي 

حيـث نالحـظ أن الرتبـة التـي . وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة علـى هـذه الفقـرة
وهـــي تمثـــل أعلـــى نســـبة موافقـــة تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن قبـــل الفئـــة ) 1(حصـــلت عليهـــا هـــذه الفقـــرة 

وتعــزو الباحثــة ذلــك لحاجــة القطــاع الصــحي الكبيــرة للتمويــل وعــدم كفايــة التمويــل ، طلع أرائهــمالمســت
التــي تشــير إلــى أن ، )Badawi and Qasem )2010ويؤكــد ذلــك دراســة ، الصــحي الحــالي

المساعدات الدولية كانت وال تزال الداعم الرئيسـي للقطـاع الصـحي فـي فلسـطين، موزعـة علـى هيئـة 
، اسـتثمارات وزارة الصـحة )٪8(بنسـبة  (Recurrent Budget)ارة الصـحة الدوريـة دعم ميزانيـة وز 

  ). ٪14(، والمنظمات غير الحكومية ) ٪10(، واألونروا )16٪(

التمويــل الــدولي ســاهم فــي تنفيــذ أنشــطة ومشــاريع ذات " الرابعــة عشــرة للفقــرة المتوســط الحســابي  -
تســاوي ) Sig(.وأن القيمــة االحتماليــة  6.926تبــار وقيمــة االخ، 3.43يســاوي " مــردود وفائــدة كبيــرة

، ممـــا يـــدل علـــى أن 0.05لـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى داللـــة  0.000
وهذا يعني أن هنـاك موافقـة مـن  3متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي 

ونفـس ، )2(حيث نالحظ أن الرتبة التي حصـلت عليهـا هـذه الفقـرة . هذه الفقرة قبل أفراد العينة على
فــإن ، )2014(وكمــا يشــير عابــد . 9و 3,4,5,6,7,8التحليــل اإلحصــائي يتبــع الفقــرات ذات الرتــب 

فــالمراكز الصــحية ، كــل مــا تــم مــن إنجــازات واقعيــة فــي القطــاع الصــحي مصــدرها التمويــل الــدولي
ومــا علــى وزارة الصــحة ، معــدات وصــيانتها وتجديــدها هــو مــن التمويــل الــدوليالموجــودة واألجهــزة وال

أولويـــات  "علـــى أن ) 2014(وكمـــا يؤكـــد الكاشـــف . الفلســـطينية ســـوى حســـن االســـتغالل لمـــا يقـــدم
وأن " التمويل الدولي في دعم المشاريع الصحية تـتم بالتنسـيق والتعـاون مـع وزارة الصـحة الفلسـطينية

ساهم فـي تنفيـذ "كما و، "ساعد وزارة الصحة على استغالل الموارد بكفاءة ومهنيةالتمويل الدولي قد "
  ".أنشطة ومشاريع الوزارة وانجازها بطريقة مثلى

كثـر أإلـى يرجع " هناك انتقائية غير عادلة في تمويل المشاريع وتغطية االحتياجات لضرورية" ولعل
بــأن ذلــك نــابع مــن أجنــدة معينــة خاصــة ، )2014(أحــدها كمــا يؤكــد الكاشــف و عابــد ، مــن مســبب

مثل توجه بعض الجهـات المانحـة بشـراء ، بتلك الجهات المانحة و ليست بالضرورة أجندات سياسية
أو قيـام جهـات أخـرى بعـرض خـدمات ، أجهزة طبيـة ودعـم الـوزارة حسـب احتياجهـا مـن تلـك األجهـزة
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وغيرهـــا تهـــتم بصـــحة الطفـــل ، وأخـــرى بخـــدمات دعـــم النظـــام الصــحي الفلســـطيني، ة وتعليميـــةتدريبيــ
وقــد تــدخل األجنــدة السياســية فــي موضــوع دعــم القطــاع الصــحي مــن كــون الجهــات المانحــة ، والمــرأة

أي تقــوم بــدعم تلــك المشــاريع التــي قــد ، كاالتحــاد األوروبــي تقــوم بــدعم مشــاريع تخــدم عمليــة الســالم
ب فلســـطيني إســـرائيلي مثـــل المشـــاريع البحثيـــة التـــي تجمـــع جامعـــات إســـرائيلية وأخـــرى تحـــرز تقـــار 
ومــا علــى الجهــات المحليــة إال حســن ، وبالتــالي فــإن تلــك االنتقائيــة لهــا أكثــر مــن مبــرر. فلســطينية

  .التدبير والتعامل وفقًا لألولويات واالحتياجات الوطنية الصحية

أهــداف وسياســات التمويــل الــدولي تتوافــق مــع األهــداف الوطنيــة " المتوسـط الحســابي للفقــرة الثانيــة  -
وأن القيمــــة ، 2.207-قيمــــة االختبــــار ، 2.85يســــاوي "  الصــــحية وأولويــــات المجتمــــع الفلســــطيني

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللـة  0.029تساوي) Sig(.االحتمالية 

وهذا . 3ن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة يختلف جوهريا عن درجة الحياد وهي مما يدل على أ
حيـث نالحـظ . يعني أن درجة الموافقة علـى هـذه الفقـرة مـن قبـل أفـراد العينـة تقـل عـن مسـتوى الحيـاد

وهــي تمثــل أعلــى نســبة عــدم موافقــة تــم الحصــول ) 15(أن الرتبــة التــي حصــلت عليهــا  هــذه الفقــرة 
ومن وجهة نظر الباحثة فإن ذلك يرجع لحال الجهـات المانحـة . بل الفئة المستطلع أرائهمعليها من ق

فعلـى ، الخارجية والتي تقدم الدعم للقطاع الصحي من منظورها الخاص والنابع مـن ثقافـة بلـد المنشـأ
سـرة وضرورة الحث على تنظـيم األ، الدول التي تهتم داخليًا بموضوع الصحة اإلنجابية، سبيل المثال

تقدم خدماتها وفقـًا لرؤيتهـا ومـا تقدمـه داخليـًا والـذي بطبيعـة الحـال قـد ال يتفـق ، والعناية باألم والطفل
كما وترى الباحثة أن المـانح غالبـًا مـا يعطـي خدمـة هـو بـارع . أحيانًا مع الدول المستقبلة لذلك الدعم

ممـا يزيـد مـن أرباحـه ، بلد المستقبلفيها وقد يزيد عليها الطلب في المستقبل إن نجح استغاللها في ال
  . المادية والمعنوية من قبل أطراف أخرى

التمويـل الـدولي سـاهم فـي تعزيـز المسـاءلة ومسـئولية الـوزارة ) "11(وتتفق مع هذه الفقرة الفقـرات رقـم 
التمويــل الــدولي يحــدد أولويــات عملــه الصــحي وفقــًا الحتياجــات ) " 3(ورقــم ، "أمــام المجتمــع المحلــي

التمويــل الــدولي ســاهم فــي تعزيــز مبــدأ الرقابــة اإلداريــة ) " 10(ورقــم ، "المجتمــع الفلســطيني الصــحية
وفيمــا يتعلــق بــالفقرة . 12ثــم  13، 14والتــي أخــذت الرتــب ، "رة الصــحةعلــى األنشــطة الصــحية لــوزا

 هـم النـاس أن التقني، العمل هذا خضم في نتذكر، أن المهم من إلى أنه تجدر اإلشارة) 3(و) 11(
 ومـن الخـدمات، تكـاليف لـدفع المطلوبـة األمـوال الـذين يقـدمون هـم ناحيـة فمـن األمـر، هـذا محـور
 .ومعافـاتهم النـاس صـحة هـؤالء تحسـين هـو األمـوال هـذه لجمـع الوحيـد السـبب أن األخـرى، الناحيـة
، منظمـة الصـحة العالميـة ( ذاتـه حـد فـي غايـة ولـيس غايـة، إلـى تفضـي وسـيلة الصـحي والتمويـل
2010.(  
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وأن ، 6.783، وقيمــة االختبــار3.23 بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاويوهنــا 
ــاً  "لــذلك يعتبــر مجــال  0.000تســاوي ) Sig(.القيمــة االحتماليــة  دال  " إدارة التمويــل الــدولي خارجي

، ممــا يـــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجـــال 0.05إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة 
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات  3يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهي 

  . هذا المجال

أن الخطــط الصــحية التــي وضــعت قــد تــم االســتجابة لهــا وتغطيتهــا بمســاعدات إلــى  يرجــع ذلــك ولعــل
وأن هنالـك وجهـات نظـر مشـوهة حـول صـورة التمويـل الـدولي أمـام  ،كبيرة جـداً خارجية ودولية بنسبة 

أو أن الجهــة المانحــة مجــرد أنهــا تعطــي مــا تســتطيع ، إمــا ألن المجتمــع لــم يفهــم أهميتهــا، المجتمــع
وهـــذا يشـــير إلـــى دور وزارة الصـــحة التـــي ينبغـــي ، بمعنـــى أنهـــا تـــدعمنا بقـــدر اســـتطاعتها، تقديمـــه لنـــا

  ).2014، عابد(  ن تلك االنتقادات وأن تتحرى الدقة في نقل وتصوير البياناتعليها أن تقلل م

   :نتيجة الفرضيةوعليه فإن 

 في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية التمويل الدوليإسهامات  تتأثر
داللة إحصائية عند مستوى من قبل الجهات المانحة على  إدارة التمويل الدولي خارجياً بعملية 

)0.05.(  

  :الفرضية الثانية

إسهامات التمويل على ) في وزارة الصحة الفلسطينية( عملية إدارة التمويل الدولي داخليًا  ؤثرت
عند مستوى داللة  الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية

  ).0.05(إحصائية 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلـي درجـة الحيـاد وهـي  tتم استخدام اختبار 
  ).5.17(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3

القـدرة علـى التوظيـف األمثـل : وتشمل إدارة التمويل الدولي داخليًا من قبل وزارة الصحة الفلسطينية 
جنــدة الصــحية الوطنيــة لــوزارة الصــحة مــدى توافــق المشــاريع الممولــة مــع األو للتمويــل الــدولي الــوارد 

و تقـديم مقترحـات المشـاريع ، من خالل تقديم وتحديد األجندة الصـحية الوطنيـة للممـولينالفلسطينية 
  .عمليات التقييم والمتابعة والتركيز على مفاهيم الكفاءة والفاعليةو ، استنادًا لحاجة الوزارة والمجتمع
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 إدارة"  مجال فقرات من فقرة لكل.) Sig( االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط): 5.17( جدول
  " داخلياً  الدولي التمويل
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تستثمر وزارة الصحة التمويل الدولي المقدم لها .1
  .بطريقة إيجابية ومثلى

3.68 73.6 
 

9.236 
 

*0.000 1 

وزارة الصحة تقدم وتحدد األجندة الصحية .2
  .الوطنية للممولين

3.50 70.0 5.640 *0.000 3 

هم في استقاللية وزارة  التمويل الدولي سا.3
  .الصحة

2.62 52.4 ‐5.302*0.000 9 

تقديم مقترح مشروع مستند لحاجة الوزارة .4
  .الوسيلة المتبعة لجلب التمويل والمجتمع هو

3.54 70.8 6.494 *0.000 2 

 قطاعيمكن وصف التمويل الدولي المقدم لل.5
  .)أي يحقق األهداف المنشودة(فعال الب الصحي

3.32 66.4 4.472 *0.000 7 

 قطاعيمكن وصف التمويل الدولي المقدم لل.6
  .)أي ال يتم إضاعة الموارد(بالناجع  الصحي

3.24 64.8 3.132 *0.002 8 

مة ألهداف ئمال الدولي التمويل برامج ومشاريع.7
  .وأجندته الصحي قطاعلا

3.30 66.0 4.500 *0.000 6 

والمشاريع الصحية الممولة دوليًا تُقيم  الخدمات.8
  .وتُتابع باستمرار

3.35 67.0 4.622 *0.000 5 

 4 0.000* 4.716 69.0 3.45  .التمويل الدولي يتم عبر دعم مشاريع محددة.9

  0.000* 6.212 3.334166.68 جميع فقرات المجال معاً 

  .0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة * 
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  :يمكن استخالص ما يلي) 5.17(من جدول 

تستثمر وزارة الصحة التمويل الـدولي المقـدم لهـا بطريقـة إيجابيـة "  ألولىللفقرة االمتوسط الحسابي  -
وأن القيمــــة االحتماليــــة ،  9.236وقيمــــة االختبــــار، )5الدرجــــة الكليــــة مــــن ( 3.68يســــاوي " ومثلــــى

.)Sig ( 0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي مما يدل ،
نــاك وهــذا يعنــي أن ه 3علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي 

حيـث نالحـظ أن الرتبـة التـي حصـلت عليهـا هـذه الفقـرة . موافقة من قبـل أفـراد العينـة علـى هـذه الفقـرة
وتعزو الباحثة ذلك إلى العديد من الوقائع كوجود بنيـة ، وهي أعلى نسبة موافقة في هذا المحور) 1(

بــادئ عمــل واضــحة كمــا أن لــوزارة الصــحة الفلســطينية رؤيــة ورســالة وم، تحتيــة وكــوادر مهنيــة كفــوءة
، بـه واالرتقـاء الصـحي القطـاع فـي األداء لتطـوير الشـركاء جميـع مـع المشـترك بمبـدأ العمـل ملتزمـة

ومــن جهــة أخــرى فــإن أعبــاء الرعايــة الصــحية مــن خــالل زيــادة عــدد القتلــى والجرحــى بمــا فــي ذلــك 
اءات المتكـررة علـى العاملين في المجال الطبي، وتدمير مرافق الرعاية الصـحية والناتجـة عـن االعتـد

كـل ، قطاع غزة إضافة إلى الموازنـة المعتمـدة والغيـر كافيـة لتقـديم الخـدمات الصـحية بالشـكل األمثـل
ذلك يضع وزارة الصحة الفلسطينية في موقف التصدي والقيـام بكـل مـا يمكـن القيـام بـه مـن اسـتغالل 

ل الـدولي والمسـاعدات الخارجيـة بأن التموي) 2014(كما وتتفق مع عابد .أمثل لمورد التمويل الدولي
هــي ثمــرة جيــدة جــدًا إذا مــا وجــدت تربــة صــالحة الســتخدامها واســتيعابها ألن تــأتي بثمــار جيــدة يعــود 

  .نفعها على الجميع

يســـاوي " التمويـــل الـــدولي ســـاهم فـــي اســـتقاللية وزارة  الصـــحة" الثالثـــة للفقـــرة المتوســـط الحســـابي  -
لذلك تعتبـر هـذه  0.000تساوي ) Sig(.القيمة االحتمالية  وأن،  -5.302قيمة االختبار ،  2.62

ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه ، 0.05الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللـة 
وهـذا يعنـي أن درجـة الموافقـة علـى هـذه الفقـرة مـن . 3الفقرة يختلـف جوهريـا عـن درجـة الحيـاد وهـي 

) 9(حيث نالحظ أن الرتبة التي حصـلت عليهـا هـذه الفقـرة . العينة تقل عن مستوى الحيادقبل أفراد 
ذلــك  ولعــل. وهــي تمثــل أعلــى نســبة عــدم موافقــة تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل الفئــة المســتطلع أرائهــم

 لتمويـل الـدولي وهـو االعتماديـة أو التبعيـة ويقابلـه مـدى القـدرة واالسـتعدادإشـكاليات اإلـى أحـد  يرجع
ــًا غيــر مســتدام وهــو بــدوره نــاتج مــن . علــى االعتمــاد الــذاتي ولواقــع أن التمويــل الــدولي مصــدرًا مالي

بالتوازي مـع ، أسباب داخلية تتعلق بالموازنة الضئيلة والتي ال تتناسب مع متطلبات القطاع الصحي
المشــاريع تتعلــق وغالبيــة هــذه ، )9(دعم الخــارجي الموجــه لمشــاريع محــددة كمــا توضــح الفقــرة رقــم الــ

بتجاوز حاالت الطوارئ المتكـررة وليسـت فـي غالبيتهـا مشـاريع تطويريـة تعـزز مـن قـدرة الـوزارة علـى 
بشــــأن المســــاءلة المتبادلــــة وأن المــــانحين ) 2013(والترتيــــر   االكتفــــاء داخليــــًا اتفاقــــًا مــــع وايلــــدمان

ـــة ـــائج التنمي ـــرغم مـــن .والشـــركاء مســـئولون عـــن نت ـــه وعلـــى ال ضـــخامة االســـتثمارات  إضـــافة إلـــى أن
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المانحـــة، يبـــدو أن المســـاعدة الخارجيـــة متفاوتـــة فـــي حالـــة عـــدم وجـــود إطـــار واضـــح لتنميـــة القطـــاع 
فقد تم تجزئة قطاع الصحة إلى حـد كبيـر بـين مختلـف مقـدمي الخـدمات و تـم تمويلـه مـن  .الصحي

، لمســتفيدينقبــل عــدد مــن مصــادر التمويــل المختلفــة مثــل التــأمين الصــحي الحكــومي، ومــدفوعات ا
  .(Abed 2007)والضرائب ومساهمات المانحين وعائدات التأمين االجتماعي

وأن القيمــة ، 6.212، وقيمــة االختبــار3.33بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاوي 
دال إحصـائيًا "  إدارة التمويـل الـدولي داخليـاً " لـذلك يعتبـر مجـال  0.000تسـاوي ) Sig(.االحتمالية 

، ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذا المجـــال يختلـــف 0.05مســـتوى داللـــة عنـــد 
وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل أفـراد العينـة علـى فقـرات هـذا  3جوهريًا عن درجـة الحيـاد وهـي 

الباحثــة أن االتفــاق بــين آراء أفــراد عينــة الدراســة فــي حســن اإلدارة الداخليــة للتمويــل  وتــرى. المجــال
 ،وكـذلك االتفـاق علـى أن التمويـل الـدولي لـم يسـاهم فـي اسـتقاللية وزارة  الصـحة، الدولي بشـكل عـام

بـل هو مؤشر إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود الراميـة لتعزيـز دور وزارة الصـحة الفلسـطينية مـن ق
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لتــتمكن مــن قيــادة عمليــة التنميــة الصــحية  بــدًال مــن أن تتــرك المــانحين 
ليضعوا جداول األعمال؛ وضماُن أن هذا التمويل ال يخلق التبعية أو يدعم االحـتالل؛ وٕاعـادة توجيـه 

ذي ُينفق محلًيا وخفـض المعونة والمساعدات من عمليات اإلغاثة إلى التنمية؛ وزيادة مبلغ المعونة ال
  ).2007( Abedو، )2010(اتفاقًا مع حمدان ، المبلغ العائد من الباطن إلى الجهات المانحة

كما أن عملية إدارة التمويل الدولي داخليًا في وزارة الصحة تتم ضمن تضافر وتعاون بين جميع 
يط وتسويق وٕاعداد المشاريع فاإلدارة العامة للتعاون الدولي تقوم بجزء من عملية التخط، اإلدارات

كما وتقوم بترتيب وتجزئة وٕاعادة تشكيل المنح ، الصحية من حيث توقيع االتفاقيات وجلب التمويل
المقدمة بحسب احتياجات وزارة الصحة وبحسب الخطط التشغيلية واإلستراتيجية للوزارة بالتوافق مع 

، بعمل اإلجراءات الالزمة، إلدارتها المنحةومن ثم تقوم الجهات المسئولة داخليًا والموجه . المانح
بمعنى أن اإلدارات التنفيذية لها دور قبل الموافقة على المشروع من حيث تحديد االحتياجات 

كما أنه . وبعد الموافقة عليه من حيث اإلشراف والمتابعة وغيرها من العمليات اإلدارية، وتوصيفها
وبذلك المشاريع التي يتم ، الوزارة وأحيانًا قد تتعارضقد تتطابق األجندات بين الجهات المانحة و 

االتفاق عليها هي المشاريع التي تهدف لتحسين الخدمات الصحية وتحقق األهداف الصحية في 
  ).2014، الكاشف(الخطط التشغيلية واإلستراتيجية للوزارة 
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   :نتيجة الفرضيةوعليه فإن 

تتأثر إسهامات التمويل الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية 
عند مستوى داللة إحصائية ) في وزارة الصحة الفلسطينية( بعملية إدارة التمويل الدولي داخليًا 

)0.05.(  

  :الفرضية الثالثة

ي تطوير قطاع الرعاية الصحية إسهامات التمويل الدولي فعلى تؤثر األوضاع السياسية السائدة 
  ).0.05(عند مستوى داللة إحصائية  في وزارة الصحة الفلسطينية

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت إلـي درجـة الحيـاد وهـي  tتم استخدام اختبار 
  ).5.18(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3

  .ممارسات واعتداء االحتالل اإلسرائيلي و االنقسام الداخلي الفلسطيني :يشمل الوضع السياسي
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  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال :  )5.18(جدول 
  "األوضاع السياسية السائدة " 

 الفقرة م
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1. 
أثر الوضع السياسي الفلسطيني واالنقسام 

 قطاعلل الداخلي على عملية التمويل الدولي
 .مما انعكس على الخدمات الصحية الصحي

 
4.51 

 
90.2 

 
24.809 

 
*0.000 1 

2. 

التمويل الدولي ساهم في تخفيف حدة آثار 
 وٕاغالق ممارسات االحتالل من حصار

واعتداءات وتحرير المجتمع الفلسطيني من 
 .التبعية

3.14 62.8 1.767 *0.079 5 

 4 0.000* 3.922 67.2 3.36 .خلف التمويل الدولي معينة أجنداتهناك  .3

الوضع السياسي الحالي أنتج تغييرًا في  .4
 .مصادر التمويل الدولي

4.16 83.2 18.658 *0.000 2 

 3 0.000* 5.301 71.8 3.59 .السياسية التمويل الدولي مرتبط بالمواقف .5

  0.000* 14.387 3.752775.05 جميع المجاالت السابقة معاً  

  .0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة * 

  :يمكن استخالص ما يلي) 5.18(من جدول 

أثر الوضع السياسـي الفلسـطيني واالنقسـام الـداخلي علـى عمليـة " للفقرة األولى المتوسط الحسابي  -
الدرجـة الكليـة ( 4.51يسـاوي " التمويل الدولي للقطاع الصحي مما انعكس علـى الخـدمات الصـحية 

لــذلك تعتبــر هــذه  0.000تســاوي ) Sig(.وأن القيمــة االحتماليــة ، 24.809وقيمــة االختبــار) 5مــن 
، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه 0.05داللـة الفقرة دالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى 

وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذه  3الفقــرة قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي 
، وهــي أعلــى نســبة موافقــة فــي المحــور) 1(نالحــظ أن الرتبــة التــي حصــلت عليهــا هــذه الفقــرة . الفقــرة
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الباحثـــة ذلـــك إلـــى حقيقـــة أن أحـــد دوافـــع الجهـــات المانحـــة لتقـــديم المســـاعدات هـــي الـــدوافع وتعـــزو 
وعلـــى صـــعيد الوضـــع السياســـي الخــارجي ال يمكـــن إنكـــار الخصوصـــية الفلســـطينية بـــذلك ، السياســية
بـــأن الكثيـــر مـــن الجهـــات ) 2014(أمـــا علـــى الصـــعيد الفلســـطيني الـــداخلي فيشـــير الكاشـــف ، الشـــأن

ـــره يريـــدون لجنـــة موحـــدة لتوجيـــه التمويـــل لهـــا ، مواقـــف رســـميةالمانحـــة مرتبطـــة ب وأنهـــم بحســـب تعبي
ويؤيــد ذلــك أبــو حمــد . الملزمــة بالمبــادئ والقــوانين الدوليــة" الســلطة الشــرعية"ويفضــلون التعامــل مــع 

بأن وزارة الصحة تمر بتغيير جـذري فـي هيكلهـا التنظيمـي بسـبب الوضـع السياسـي ) 2013(وشلبي 
كمــا أدى هــذا الصــراع السياســي إلــى إعــادة ، ميــع جوانــب الحيــاة فــي قطــاع غــزةالــذي يــؤثر علــى ج

إضــراب المــوظفين، عــدم وحــدة القيــادة، االنقســام ، توزيــع ونقــص فــي القــوى العاملــة فــي وزارة الصــحة
  .بين الفلسطينيين، و المساعدات التي تحكمها السياسة والمحسوبية السياسية 

ـــرة الرابعـــ - ـــل " ة المتوســـط الحســـابي للفق ـــرًا فـــي مصـــادر التموي ـــتج تغيي الوضـــع السياســـي الحـــالي أن
 0.000تسـاوي ) Sig(.وأن القيمـة االحتماليـة ، 18.658وقيمـة االختبـار،  4.16 يسـاوي" الـدولي

، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة 0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عنـد مسـتوى داللـة 
وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد  3لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي االســتجابة 

وهنـا تشـير الباحثـة إلـى ). 2(نالحظ أن الرتبة التي حصلت عليها هذه الفقرة . العينة على هذه الفقرة
ع أن المقصود بالتغيير في المصـادر التمويليـة هـو مـن ناحيـة نقـص تلـك المصـادر و زيادتهـا كامتنـا

ويشــير الكاشــف ، أو دخــول جهــات أخــرى جديــدة، جهــات معينــة وٕاعراضــها عــن تقــديم الــدعم المــادي
إلى وجود تغييـر إيجـابي كبيـر فـي دخـول بعـض الـدول العربيـة واإلسـالمية التـي زادت مـن ) 2014(

، )2010( المتحـدة ويؤكد ذلك تقرير األمم. تمويلها أو أصبحت جهة داعمة ولم تكن موجودة أصالً 
عـدم "سياسـة  المانحـة الـدول مـن عـدد طبـق غـزة، قطـاع علـى حمـاس حركـة سـيطرة نـه ومنـذبأ

 المـوظفين مـع االتصـال أشـكال شـكل مـن أي إجـراء بموجبهـا يحظـر حماس سلطات مع  "االتصال
 تطبقهـا التـي علـى التمويـل المفروضـة القيـود وهنـاك أيضـا .التقنـي علـى المسـتوى حتـى الحكوميين،

  .المانحة الجهات بعض

ــــالمواقف السياســــية" الفقــــرة الخامســــة  ــــدولي مــــرتبط ب ــــل ال وقيمــــة ، 3.59متوســــط الحســــابي ب" التموي
تعتبر هـذه الفقـرة دالـة إحصـائيًا ف ،0.000تساوي ) Sig(.والقيمة االحتمالية ، 5.301االختبار فيها 

االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن ، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة 0.05عنــد مســتوى داللــة 
نالحــظ أن . وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذه الفقــرة 3درجــة الحيــاد وهــي 

هنـاك أجنـدات معينـة خلـف التمويـل " وتتوافق معها الفقـرة ). 3(الرتبة التي حصلت عليها هذه الفقرة 
  .لى التواليع) 5(، )4(والفقرة الثانية برتبة رقم ، "الدولي
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، وأن قيمـــة االختبـــار لجميـــع فقـــرات 3.75بشـــكل عـــام يمكـــن القـــول بـــأن المتوســـط الحســـابي يســـاوي 
ــــر مجــــال  0.000تســــاوي ) Sig(.وأن القيمــــة االحتماليــــة ، 14.387المجــــال يســــاوي  ــــذلك يعتب " ل

، ممـا يـدل علـى أن متوسـط 0.05دال إحصائيًا عند مسـتوى داللـة " األوضاع السياسية السائدة 
وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة  3درجة االستجابة لهـذا المجـال يختلـف جوهريـًا عـن درجـة الحيـاد وهـي 

تــرابط تقــديم  وتعــزو الباحثــة أن ذلــك التــأثير ينــتج مــن. مــن قبــل أفــراد العينــة علــى فقــرات هــذا المجــال
مجتمـــع يجـــثم تحـــت عـــدوان  وفـــي، الخـــدمات الصـــحية لمـــا يزيـــد عـــن مليـــون ونصـــف المليـــون نســـمة

ويتعـرض بشـكل مسـتمر لممارسـاته العدوانيـة التـي ، االحتالل اإلسرائيلي منذ ما يزيد عن ستين عاماً 
ومن جانب آخر يعتمد بشـكل كبيـر علـى المسـاعدات والمـنح ، تشكل خطرًا على حياة وصحة األفراد

مواقـــف الداعمـــة لقضـــية الشـــعب التـــي غالبـــًا مـــا تـــرتبط بـــالمواقف السياســـية ســـواء تلـــك ال، الخارجيـــة
الفلســطيني بالتعــاطف والشــعور بالمســئولية الوطنيــة واإلســالمية واألخالقيــة تجــاه الشــعب الفلســطيني 

أو المواقــف المحايــدة والتــي تــدعو إلــى الســالم والوئــام بــين الشــعبين ، شــأن كثيــر مــن الــدول العربيــة
بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر للحكومـــة  أو تلـــك الموافـــق الداعمـــة والمناصـــرة، الفلســـطيني واليهـــودي

 .Giacaman et alوذلـك يتفــق تمامـًا مــع ، اإلسـرائيلية علـى حســاب القضـية الوطنيــة الفلسـطينية
، Pereiraوكـــــــذلك مـــــــع ، )2009(ترتيـــــــر  و ديفـــــــويرو ، )2010(حمـــــــدان ، )2003(و ) 2009(
)2009.(  

   :نتيجة الفرضيةوعليه فإن 

إسهامات التمويل الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية على األوضاع السياسية السائدة  ؤثرت
  ).0.05(عند مستوى داللة إحصائية  في وزارة الصحة الفلسطينية

  :الفرضية الرابعة

إدارة ، إدارة التمويل الدولي داخليًا في وزارة الصحة الفلسطينية(تؤثر العوامل المستقلة مجتمعة 
إسهامات على ) األوضاع السياسية السائدة ، هات المانحةالتمويل الدولي خارجيًا من قبل الج

عند مستوى داللة  التمويل الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية
  ).0.05(إحصائية 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجـة الحيـاد وهـي  tتم استخدام اختبار 
  ).5.19(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3
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  االستبيانمجاالت  فقرات لجميع) Sig.( االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط): 5.19( جدول

 البند
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
  النسبي

قيمة 
  االختبار

القيمة 
االحتمالية 

).Sig(  

  : االستبيان مجاالتجميع 

  .إدارة التمويل الدولي داخلياً . 1

 . إدارة التمويل الدولي خارجياً . 2

 .السياسية السائدة األوضاع .3

3.347 66.94 10.021 *0.000 

  .0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *                   

الدرجـة الكليـة مـن ( 3.347المتوسـط الحسـابي لجميـع الفقـرات يسـاوي يتبـين أن ) 5.19(من جدول 
لذلك تعتبـر الفقـرات  0.000تساوي ) Sig(.و أن القيمة االحتمالية ، 10.021و قيمة االختبار ) 5

، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة قـد زاد عـن 0.05دالة إحصائيًا عند مسـتوى داللـة 
ولعـل . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على الفقرات بشكل عـام 3درجة الحياد وهي 

فمــن جهــة تقــوم الجهـــات ، العوامــل كــل بــدوره االرتبــاط والعالقــة التكامليــة بــين تلــكإلــى  ذلــك يرجــع
للشــــعب الفلســــطيني ولقطــــاع الصــــحة وتكــــون دوافعهــــا مختلفــــة الخارجيــــة بــــدعم وتقــــديم المســــاعدات 

ومتفاوتـــة مـــا بـــين تلـــك المنظمـــات اإلنســـانية العالميـــة التـــي تنشـــر خـــدماتها وثقافتهـــا فـــي المجتمعـــات 
وأخــرى تتبــع ، وتلــك الجهــات التــي تــدعم مشــاريع محــددة بحســب رؤيتهــا و مــا يتــوافر لــديها، األخــرى

والــــدعم الحتــــواء بعــــض األمــــراض الوبائيــــة أي مصــــلحتها  المصــــلحة العامــــة مــــن تقــــديم التســــهيالت
وغيرهـــا مـــن الجهـــات المانحـــة التـــي تنشـــد التهدئـــة السياســـية ، مشـــتركة مـــع وزارة لصـــحة الفلســـطينية

وكل ذلك يتزامن مع حقيقة أن وزارة الصـحة . اإلقليمية ودعم عملية السالم من خالل الدعم الصحي
بـل وتعتمـد ، على استيعاب كل تلـك المشـاريع الصـحية) 2014(الفلسطينية قادرة كما أشار الكاشف 

فهنــاك خــدمات صــحية ضــرورية تنعــدم ، اعتمــادًا كبيــرًا فــي تقــديم خــدمات أساســية علــى ذلــك التمويــل
، )2009(، Pereiraو ، )2012(، وذلك يتفـق مـع دراسـة الخالـدي .بغياب التمويل وتحضر بتوفره

  ).Gill Walt et al. ،)1999و 
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  :الخامسةالفرضية 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين حول إسهامات التمويل الدولي في 
: تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية تعزى للمتغيرات الشخصية التالية

سنوات عدد ، طبيعة العمل، المؤهل العلمي، المهنة األساسية، الموقع الوظيفي، العمر، الجنس(
  ).الخبرة المهنية داخل وخارج الوزارة

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهو " لعينتين مستقلتينt " تم استخدام اختبار 
التباين " كذلك تم استخدام اختبار . اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات

ق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة لمعرفة ما إذا كان هناك فرو " األحادي 
  .متوسطات أو أكثر 3

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين حول إسهامات التمويل : أوالً 
  .الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية تعزى للجنس

  بالجنس يتعلق فيما"  مستقلتين لعينتين -  t"  اختبار نتائج): 5.20( جدول

  المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
Si

g
 أنثى ذكر .)

إدارة التمويل الدولي خارجيًا من قبل الجهات 
 0.114 3.21 3.23 المانحة

 
*0.910 

 

إدارة التمويل الدولي داخليًا في وزارة الصحة 
 الفلسطينية

 
3.33 

 

 
3.33 

 

 
.003 

 

 
*0.998 

 

 0.565* 0.577 - 3.90 3.74 األوضاع السياسية السائدة
 

 0.939* 0.077 - 3.36 3.34  جميع المجاالت معاً 

  .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *  

 -  t" المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ) 5.20(من النتائج الموضحة في جدول 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  α ≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة " لعينتين مستقلتين 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المدراء . الجنسحول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا تعزى إلى 
، يعيشون نفس ظروف العمل) إناث، ذكور(المستهدفين والعاملين في وزرة الصحة الفلسطينية 

وتحكمهم أنظمة وقوانين واحدة لذلك فهم متساوون في معرفتهم بموضوع تطوير قطاع الرعاية 
كما وأنهم ، وتطوير لهذا القطاع الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية وما ساهم به التمويل من دعم

مما يعني استقرار نتائج ، يعيشون في قطاع غزة ويتعرضون لنفس الممارسات السياسية الخارجية
حماد  اتفقت هذه الدراسة مع دراسةوقد  .الدراسة وعدم تأثرها أو اختالفها نتيجة لمتغير الجنس

وق ذات داللة إحصائية عند مستوى بأنه ال توجد فر ) 2011(جوادة و  )2012(الخالدي ، )2013(
  .تعزى للجنس α ≥ 0.05داللة 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين حول إسهامات التمويل : ثانياً 
  .الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية تعزى للعمر

  فيما يتعلق بالعمر" التباين األحادي " نتائج اختبار ): 5.21(جدول 

 المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

  

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
S

ig
(.

 

من  
20-30 

 سنة

من 
31-40  

من 
41-50  

 سنة

 51من 
سنة 
 فأكثر

 قبل من خارجياً  الدولي التمويل إدارة
 المانحة الجهات

3.00 3.19 3.25 3.23 0.72 0.53 

إدارة التمويل الدولي داخليًا في وزارة 
 الفلسطينية الصحة

2.94 3.22 3.41 3.37 1.22 0.30 

 0.13 1.85 3.63 3.85 3.76 3.25 األوضاع السياسية السائدة

 0.27 1.30 3.36 3.39 3.29 3.02 جميع المجاالت معا

  .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" المقابلـــة الختبــــار (.Sig)تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة ) 5.21(مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي جــــدول 
لجميــع المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معــا  α ≥ 0.05أكبــر مــن مســتوى الداللــة " التبــاين األحــادي

وبذلك يمكن استنتاج أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة الدراسـة 
وتعـزو الباحثـة ذلـك إلـى أنـه بـالرجوع ، ة معًا تعزى إلـى العمـرحول هذه المجاالت والمجاالت مجتمع
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ممـــا ، ســـنة 50-41مـــن كـــان معظمهـــم أعمـــارهم تتـــراوح إلـــى تصـــنيف عينـــة الدراســـة حســـب العمـــر 
وطبيعـة ، كما أن سنوات خبرتهم داخل وخارج وزارة الصحة الفلسطينية. يجعلهم متجانسين في اآلراء

ممـا يعنـي اسـتقرار نتـائج ، العمل في المواقع العليا لإلدارة قد أكسـبتهم المعرفـة فـي المجـاالت السـابقة
  . الدراسة وعدم تأثرها أو اختالفها نتيجة لمتغير العمر

بأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة  )2012(الخالــدي ، )2011(تفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة جــوادة ا
  .تعزى للعمر α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة 

إسهامات التمويل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين حول : ثالثاً 
موقع تعزى للالرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية  قطاعالدولي في تطوير 

  .الوظيفي

  موقع الوظيفيللوفقًا  –" التباين األحادي " نتائج اختبار ): 5.22(دول ج

 المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
S

ig
(.

 

مدير 
 عام

نائب 
مدير 
 عام

مدير 
 وحدة

مدير 
  دائرة

مدير 
 مستشفى

مدير 
 طبي

 الدولي التمويل إدارة
 الجهات قبل من خارجياً 

 المانحة

3.333.383.243.233.21 2.94 0.577 *0.716 

إدارة التمويل الدولي 
داخليًا في وزارة الصحة 

  الفلسطينية
3.493.003.373.333.35 2.77 0.821 *0.536 

 0.045* 2.341 2.80 3.863.203.703.783.76األوضاع السياسية 

 0.285* 1.257 2.87 3.463.243.353.353.34 جميع المجاالت معا

  .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" المقابلـــة الختبــــار (.Sig)تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة ) 5.22(مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي جــــدول 
لجميـــع المجـــاالت والمجـــال األول والثـــاني  α ≥ 0.05أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة " التبـــاين األحـــادي 

وبذلك يمكن استنتاج أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة الدراسـة 
وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى ، حــول هــذه المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معــًا تعــزى إلــى الموقــع الــوظيفي
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ممـا يـؤدي ، تقارب وجهات نظر أفراد عينة الدراسـة ألنهـم مـن مسـتوى إداري واحـد وهـو اإلدارة العليـا
  .إلى تجانس اآلراء و عدم اختالفها

" المقابلـــة الختبـــار (.Sig)فقـــد تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة ، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمجـــال الثالـــث منفـــرداً 
لجميـــع المجـــاالت والمجـــاالت مجتمعـــة معـــا  α ≥ 0.05أقـــل مـــن مســـتوى الداللـــة "التبـــاين األحـــادي 

وبــذلك يمكــن اســتنتاج أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة الدراســة 
ولتحديد مصدر االختالف تم إجراء االختبـارات البعديـة أو ، "األوضاع السياسية السائدة"حول مجال 

" Post Hoc Test  " والذي يوضح أن هناك اختالف معنوي، )4.24(جدول كما هو موضح في 
مدير "و " مدير وحدة"و " مدير عام" الذين موقعهم الوظيفيبين إجابات كل  وذلكα  ≥ 0.05حيث 
وتعـزو الباحثـة . لصالح الذين موقعهم الوظيفي مدير عام " مدير طبي" مع " مدير مستشفى"و" دائرة

ــًا مــن الفئــة العمريــة األكبــر وأصــحاب هــذه النتيجــة إلــى أن  أصــحاب هــذا الموقــع الــوظيفي وهــم غالب
لـــديهم تصـــورهم وفهمهـــم األشـــمل حـــول األوضـــاع السياســـية الســـائدة ، الخبـــرة المهنيـــة األكثـــر أيضـــاً 

وتأثيرهــا علــى إســهامات التمويــل الــدولي فــي دعــم القطــاع الصــحي بشــكل أكبــر ممــن هــم أدنــى مــنهم 
كانــت أكبــر لــدى " األوضــاع السياســية الســائدة " درجــة الموافقــة حــول مجــال  وهــذا يعنــي أن، إداريــاً 

  ". مدير عام"أفراد العينة الذين بمنصب 
بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  )2011( واختلفت هذه الدراسة مع دراسة جوادة
.للموقع الوظيفي متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى
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  "Post Hoc Test" جدول المقارنات المتعددة ): 5.23(دول ج

  بيان

  مدير طبي  مدير مستشفى  مدير دائرة  مدير وحدة  نائب مدير عام  مدير عام

متوسط 
  الفرق

القيمة 
االحتمالية 

sig.)(  

متوسط 
  الفرق

القيمة 
االحتمالية 

sig.)(  
  متوسط الفرق

القيمة 
االحتمالية 

sig.)(  

متوسط 
  الفرق

القيمة 
االحتمالية 

sig.)(  

متوسط 
  الفرق

القيمة 
االحتمالية 

sig.)(  

متوسط 
  الفرق

القيمة 
االحتمالية 

sig.)(  
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      مدير عام
نائب 
  *  *  *  *  *  *  *  *     0.163 0.667  مدير عام

مدير 
  *  *  *  *  *  *      0.327  0.50- 0.593 0.167  وحدة

مدير 
  *  *  *  *      0.745  0.085-  0.190  0.585- 0.665 0.082  دائرة

مدير 
  *  *      0.945  0.018  0.853  0.067-  0.267  0.567-  0.748  0.100  مستشفى

مدير 
      0.017  **0.967  0.002  **0.985  0.027  **0.900  0.459  0.400  0.004  **1.06  طبي

.α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  **
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إسهامات التمويل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين حول : رابعاً 
للمهنة تعزى الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية 

  .األساسية

  األساسية المهنة وفق"  األحادي التباين"  اختبار نتائج): 5.24( جدول

  المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
Si

g
  فني ممرض صيدلي طبيب .)

خدمات 
 مساندة

إدارة التمويل الدولي خارجيًا 
 من قبل الجهات المانحة

3.18 3.20 3.20 3.37 3.27 0.583 *0.675 

إدارة التمويل الدولي داخليًا 
  في وزارة الصحة الفلسطينية

3.27 3.25 3.39 3.33 3.38 0.252 *0.908 

 0.411* 0.997 3.71 4.02 3.75 3.92 3.66 األوضاع السياسية السائدة

 0.762* 0.463 3.37 3.46 3.34 3.33 3.28 المجاالت معا جميع
  .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

التباين " المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ) 5.24(من النتائج الموضحة في جدول 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك  α ≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة " األحادي 

يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 
إلى تعزو الباحثة هذه النتيجة . المهنة األساسيةهذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

فهناك تشابه ، العليا بغض النظر عن المهنة األساسية تشابه طبيعة العمل في المستويات اإلدارية
مما . في المهام والمسئوليات والصالحيات التي تخص العمل اإلداري وال تتعلق بطبيعة التخصص

  . يعني استقرار نتائج الدراسة وعدم تأثرها أو اختالفها نتيجة لمتغير المهنة األساسية
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إسهامات التمويل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين حول : خامساً 
  .للمؤهل العلميتعزى الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية 

  العلمي المؤهل وفق"  األحادي التباين"  اختبار نتائج): 5.25( جدول

  المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا )
Si

g
  بكالوريوس  .)

دبلوم 
 عالي

 دكتوراه ماجستير

إدارة التمويل الدولي خارجيًا من 
 قبل الجهات المانحة

3.29 2.98 3.26 3.09 1.951 *0.124 

إدارة التمويل الدولي داخليًا في 
  وزارة الصحة الفلسطينية

3.41 3.02 3.33 3.21 0.956 *0.416 

 0.447* 0.892 3.58 3.75 3.92 3.81 السائدةاألوضاع السياسية 
 

 0.154* 1.779 3.20 3.36 3.14 3.41 جميع المجاالت معاً 

  .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ) 5.25(من النتائج الموضحة في جدول 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  α ≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
ولعل ذلك يرجع إلى أن تشابه . حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى للمؤهل العلمي

وفنيين والتي شكلت النسبة األكثر تمثيًال من عينة الخلفية العلمية من طب وصيدلة وتمريض 
مما انعكس على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء ، %60.9الدراسة والتي تساوي 

وهي تتفق  .تغير المؤهل العلميمما يؤدي إلى تجانس اآلراء و عدم اختالفها تبعًا لم، فراد العينةأ
  ).2011(وأبو حماد ، )2009( Chkhatarashvili et alو ، )2011(مع دراسة جوادة 
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إسهامات التمويل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين حول : سادساً 
  .العمللطبيعة تعزى الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية 

  العمل طبيعة وفق"  األحادي التباين"  اختبار نتائج): 5.26( جدول

  المجال
  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
Si

g
 مختلط فني مالي  إداري .)

إدارة التمويل الدولي خارجيًا 
 017.* 3.531 3.14 3.44 3.45 3.32 من قبل الجهات المانحة

داخليًا في إدارة التمويل الدولي 
 064.* 2.479 3.24 3.13 3.42 3.53  وزارة الصحة الفلسطينية

 661.* 532. 3.70 3.83 3.96 3.80 األوضاع السياسية السائدة
 042.* 2.812 3.26 3.41 3.52 3.46 جميع المجاالت معا

  .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" المقابلـــة الختبــــار (.Sig)تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة ) 5.26(فـــي جــــدول مـــن النتـــائج الموضـــحة 
إدارة التمويـل الـدولي خارجيـًا مـن قبـل  "لمجـال  α ≥ 0.05أقل من مستوى الداللة " التباين األحادي

وبــــذلك يمكــــن اســــتنتاج أنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة ، والمجــــاالت مجتمعــــة معــــاً " الجهــــات المانحــــة 
طات تقــديرات عينــة الدراســة حــول هــذا المجــال تعــزى إلــى طبيعــة العمــل وذلــك إحصــائية بــين متوســ

مجــال كانــت أكبــر هــذا الهــذا يعنــي أن درجــة الموافقــة حــول . لصــالح الــذين طبيعــة عملهــم ماليــة فقــط
أن عمليـــة إدارة التمويـــل ولعـــل ذلـــك يعـــزى ، لـــدى أفـــراد العينـــة الـــذين تتصـــف طبيعـــة عملهـــم بالماليـــة

عمليــة تتبــع مجــال  -مــع االعتبــار بأهميــة كــل وظــائف وعمليــات اإلدارة  –أساســها الــدولي هــي فــي 
اإلدارة المالية من تجنيد األموال واستالم التمويل ومتابعة لجان المشتريات وتوزيع وتخصـيص المـنح 

  .فهم على اطالع أكبر فيما يتعلق بإدارة التمويل خارجياً . المالية وغيرها

فقـد تبـين ، الت من إدارة التمويـل الـدولي داخليـًا واألوضـاع السياسـية السـائدة أما بالنسبة لباقي المجا
وبـــذلك يمكـــن اســـتنتاج أنـــه ال  α ≥ 0.05أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة   (.Sig)أن القيمـــة االحتماليـــة 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة الدراســة حــول هــذه المجــاالت تعــزى 
تعزو الباحثة ذلك إلى التشابه في المستوى اإلداري الذي انعكس على عدم وجود . لإلى طبيعة العم
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ممـا يـؤدي إلـى تجـانس اآلراء و عـدم اختالفهـا تبعـًا ، فروق ذات داللة إحصائية بين آراء فـراد العينـة
  ).2011(وهي تتفق مع جوادة ، لمتغير طبيعة العمل

إسـهامات التمويـل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحـوثين حـول : سابعاً  
لعـدد سـنوات تعـزى الدولي في تطوير قطاع الرعايـة الصـحية فـي وزارة الصـحة الفلسـطينية 

   .الخبرة داخل وزارة الصحة الفلسطينية

  الداخلية الخبرة سنوات لعدد وفق"  األحادي التباين"  اختبار نتائج): 5.27( جدول

  المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

)
Si

g
(. 

 5أقل من 
  سنوات

أقل  -  5من 
 سنوات 10من 

 10من
 سنوات فأكثر

إدارة التمويل الدولي خارجيًا من 
 قبل الجهات المانحة

3.21 3.30 3.20 .953 .388* 

إدارة التمويل الدولي داخليًا في 
  الفلسطينيةوزارة الصحة 

3.29 3.44 3.28 .902 *.408 

 919. 3.70 3.85 3.86  األوضاع السياسية السائدة
 

*.401 

 1.425 3.30 3.43 3.34 جميع المجاالت معا
 

*.244 

  .α ≥ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

التبــاين " المقابلــة الختبــار (.Sig)تبــين أن القيمــة االحتماليــة ) 5.27(لنتــائج الموضــحة فــي جــدول ا
لجميــع المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معــا وبــذلك  α ≥ 0.05أكبــر مــن مســتوى الداللــة " األحــادي 

يمكــن اســتنتاج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة الدراســة حــول 
. عــة معــا تعــزى إلــى ســنوات الخبــرة داخــل وزارة الصــحة الفلســطينيةهــذه المجــاالت والمجــاالت مجتم

تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن معظم أفراد عينة الدراسـة عملـوا لفتـرات طويلـة داخـل وزارة الصـحة 
لـديهم الخبـرة ف، سـنوات 10عمـل فيهـا لمـا يزيـد عـن 67.57 % أي حـوالي ، فمعظمهـم  .الفلسـطينية

تجابة والحكــم علــى واقــع إســهامات التمويــل الــدولي فــي دعــم القطــاع الصــحي والكفــاءة المطلوبــة لالســ
ممـا أدى إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين . في الوزارة التي يعملـون فيهـا لفتـرة طويلـة

مما يؤدي إلى تجانس اآلراء و عدم اختالفها تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبـرة داخـل ، آراء فراد العينة
   .صحة الفلسطينيةوزارة ال
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  نتائج الدراسة 6.1

  :بعد تحليل فقرات وفرضيات الدراسة توصلت الباحثة إلى النتائج التالية

 قطاعلالقيمة المادية للتمويل الدولي تؤثر إيجابًا على ازيادة غالبية عينة الدراسة أجابت أن  .1
التمويل الدولي ساهم في أكدوا أن % 68.7كما أن ما نسبته ، %83.2وشكلت ما نسبته  الصحي

أجابوا بأن أولويات التمويل الدولي في % 68.6و ، ومشاريع ذات مردود وفائدة كبيرة أنشطةتنفيذ 
حجم التمويل الدولي وأن ، تعاون مع وزارة الصحة الفلسطينيةق والدعم المشاريع الصحية تتم بالتنسي

وذلك  يغطي جزء كبير من المعاناة التي يعيشها المواطنين في قطاع غزة الصحي قطاعالمقدم لل
من العينة بأن التمويل الدولي يتم عبر % 69.0كما و أوضحت آراء ما نسبته ، %60.2بنسبة 

 .دعم مشاريع محددة

وذلك بنسبة  وانجازها بطريقة مثلى وزارةيل الدولي في تنفيذ أنشطة ومشاريع الساهم التمو  .2
التمويل أن % 64.4و  .التمويل الدولي شفاف في تنفيذ المشاريعأن % 65.4 كما أكد، 65.6%

 .على استغالل الموارد بكفاءة ومهنية عالية وزارة الصحة الدولي ساعد

هناك انتقائية غير عادلة في تمويل المشاريع وتغطية من عينة الدراسة أن  %63.6 أشار .3
أجابوا بـأن إجراءات وممارسات الممولين تحد من % 60.2 وأن ما نسبته، .االحتياجات الضرورية

 .الفساد وسوء استخدام التمويل الدولي

تستثمر التمويل الدولي المقدم الفلسطينية وزارة الصحة على أن  من عينة الدراسة% 73.6أكد  .4
تقديم مقترح مشروع مستند لحاجة الوزارة والمجتمع على أن % 70.8و ، لها بطريقة إيجابية ومثلى

أكدوا بأن وزارة الصحة تقدم وتحدد األجندة % 70.0كما أن ، الوسيلة المتبعة لجلب التمويل هو
 .الصحية الوطنية للممولين

كما ، وأجندته الصحي قطاعلامة ألهداف ئبرامج ومشاريع التمويل الدولي مالبأن % 66يعتقد  .5
 يحقق أي( بالفعال الصحي للقطاع المقدم الدولي التمويل وصف يمكنمنهم بأنه % 66.4أوضح 
 الصحي للقطاع المقدم الدولي التمويل وصف يمكنمنهم بأنه % 64.8و ، )المنشودة األهداف
  ).الموارد إضاعة يتم ال أي( بالناجع

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول  وجودأثبتت الدراسة عدم  .6
 .والعمر هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجنس
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وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت ت .7
 .لصالح الذين موقعهم الوظيفي مدير عام الموقع الوظيفيوالمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت  .8
 .المؤهل العلميأو إلى ، المهنة األساسيةوالمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

المجاالت  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه .9
  .وذلك لصالح الذين طبيعة عملهم مالية فقط طبيعة العملوالمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت  .10
 .اأو خارجه عدد سنوات الخبرة داخل وزارة الصحة الفلسطينية والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى

 سلباً  أثرقد الوضع السياسي الفلسطيني واالنقسام الداخلي عينة أن المن أفراد % 90.2أكد   .11
 .مما انعكس على الخدمات الصحية الصحي قطاعلل على عملية التمويل الدولي

ما وأن ، بأن الوضع السياسي الحالي أنتج تغييرًا في مصادر التمويل الدولي 83.2%أشار   .12
 .الدولي مرتبط بالمواقف السياسيةالتمويل يعتبرون % 71.8نسبته 

تتبع الوضع السياسي في قطاع  خلف التمويل الدولي معينة أجندات بوجود 67.2%أفاد   .13
ساهم في تخفيف حدة آثار ممارسات االحتالل من  التمويل الدولياعتبروا أن % 62.8و  ،غزة

 . واعتداءات وتحرير المجتمع الفلسطيني من التبعية وٕاغالق حصار

إسهامات بارزة في  قدم وقد، %83.8بنسبة  للقطاع الصحيوحيوي  ضروريلتمويل الدولي ا .14
) المستشفيات(أسهم في تطوير نظام الرعاية الثانوية ، %74.6بنسبة األزمات والظروف الطارئة 

وأسهم في ، 70.2%كنولوجيا الطبية بنسبة وأسهم في تطوير المستلزمات والت، 71.1%بنسبة 
 %.68.8تطوير نظام الرعاية الصحية األولية بنسبة 

 بةنســـــب مصـــــدر مـــــالي آمـــــن وهـــــو، 34.6% بةنســـــب مســـــتدامالتمويـــــل الـــــدولي مصـــــدر مـــــالي   .15
  .49.8% ةنسبب حجم التمويل الدولي كافيًا لتنفيذ األنشطة الصحية الالزمة يعتبرو  ،51.6%

بنسـبة  هـيالـدولي لـوزارة الصـحة العوامل التي تؤثر سلبًا على كفاءة التمويـل  بأنعينة ال تأشار  .16
سياسات الجهات المانحة فـي إدارة ل ترجع %14.9و، ترجع إلى العوامل السياسية واألمنية 21.1%

بينمــا أفــادوا أيضــًا بــأن مــا ، تــدهور األوضــاع االقتصــادية والماليــةنتيجــة ل %13.3و، عمليــة التمويــل
 .غياب الرؤى المشتركة والتنسيق المحلي والدولي آلليات وٕاجراءات التمويلتعود ل %10.9نسبته 
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  الدراسة توصيات 6.2

   :أوصت الدراسة إلى ،التي تم التوصل إليها الدراسة نتائجانطالقًا من 

توحيد وضبط عملية التواصل الخارجي ضمن دائرة متخصصة وعلى اطالع تام بالخطة  - 1
  .اإلستراتيجية والخطط الصحية التشغيليةالصحية 

لمشاريع الصحية ذات االحتياج األكبر ضمن أولويات التمويل الدولي لدعم ال ضرورة توجيه - 2
  .وأن تتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية بشكل كامل

لتي يدوم ويرية اوالمشاريع الصحية التط، تطوير أساليب التسويق للمشاريع الصحية الضرورية - 3
تحفيز المانحين على تقديم الخدمات الصحية بواسطة والعمل على ، أثرها على المدى الطويل

الترويج الصادق ونقل الصورة الواقعية النجازات التمويل الدولي على صعيد الخدمات الصحية أمام 
  .من خالل وزارة الصحة الفلسطينية كل من المواطن الفلسطيني والجهة المانحة

مراحل العملية التمويلية بدءًا من التخطيط والتسويق  افةالتزام مبادئ اإلدارة كافة وتطبيقها في ك - 4
والتأكيد مع ، للمشاريع الصحية مرورًا بجلب التمويل وتوزيع وٕادارة المنح وحتى مرحلة تقييم المشاريع

  .المانحين على مبادئ الشفافية والصدق والنزاهة

متوسطة األجل قائمة على استكشاف الفرص المتاحة لتعاون أقوى وأوسع مع تطوير خطة  - 5
جهات مانحة عربية سعيًا لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية لتقليل االعتماد على المساعدات 

  .األجنبية

يـــد األدوار وتوزيعهـــا وتحد، الخطـــة الصـــحية اإلســـتراتيجيةإدراج المشـــاريع ذات األولويـــة ضـــمن  -6
هنية من خالل تنظيم عمل المؤسسات الصحية غير الحكوميـة وتوحيـد اسـتراتيجيات التمويـل بدقة وم

  .بما ال يؤدي إلى تكرار الخدمة وبالتالي إهدار الموارد

فعاليــة لتقيــيم  ومؤشــر تطــوير مقيــاسالعمــل داخليــًا ومــن ثــم بالتعــاون مــع الجهــات المانحــة علــى  -7
بعــض العوامــل التــي  بحيــث يشــمل التقيــيم، لجهــات المانحــةبقــوة علــى ا فيــه يــتم التركيــز ،ســاعداتالم

تــدفقات المقــررة  ال مثــل، حكومــة المتلقيــة للمســاعداتالالمانحــة و  الجهــاتهــي تحــت ســيطرة كــًال مــن 
اســتخدام المــانح لــنظم المشــتريات  التنســيق مــع اإلســتراتيجية الوطنيــة؛و للميزانيــة؛ المســاعدة التقنيــة 
لنظم اإلدارة المالية العامة البلد؛ القدرة على التنبؤ بالمسـاعدات وتقلباتهـا؛ الحكومية؛ استخدام المانح 

  .وغيرها، نسبة المعونة المشروطة و
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الـوزارة  ز على السياسات الداخلية واإلجراءات لكل وكالة المانحة من أجل فهم مـدى نجـاحيركالت -8
تـدريب  وذلـك يتطلـب، في التكيف مع نهجها في سياقات مختلفة، وبالتالي تـوفير القيمـة مقابـل المـال

الفرصــة لمشــاركة الفئــات المســتفيدة أو تتــاح إجــراءات صــنع القــرار بالشــفافية، و أن تتســم و المــوظفين 
  .التخطيط االستراتيجيبناءًا على مخرجات عملية التقييم تم يوأن ، ممثليهم

عـن تها اسـتقالليوزارة الصحة الفلسطينية رؤية بعيـدة المـدى تـدعم بشـكل مسـتمر  بلور لدىتأن ت -9
ويتـأتى ذلـك مـن خـالل التأكيـد علـى رفـع حصـة وزارة الصـحة مـن الموازنـة ، الموارد الماليـة الخارجيـة

و تفعيــل ، الســعي فــي الوقــت الحــالي علــى التســويق للمشــاريع الصــحية التطويريــة والمنتجــة، الوطنيــة
مثـــل النظـــر فـــي وضـــع رســـوم علـــى زيـــارة الســـياح لألمـــاكن الفلســـطينية  أســـاليب التمويـــل االبتكـــاري

  .التعلم من تجارب الدول األخرى على صعيد تمويل قطاع الرعاية الصحيةإضافة إلى  ،المقدسة

ـــًا فـــي وزارة الصـــحة الفلســـطينية والبحـــث عـــن  -10 حســـن إدارة التكـــاليف مـــن خـــالل التحليـــل داخلي
علـى المستشـفيات  متزايـداالعتمـاد ال كتقليـل، الخدمات التي تسـتهلك تكلفـة عاليـة وطـرق التقليـل منهـا

غالبيــــة المشــــاكل الصــــحية لألفــــراد العــــاديين تحــــدد وتعــــالج فــــي  حيــــث أن، لحــــل المشــــاكل الصــــحية
فبتقويتـــه ودعمـــه ســـيتم تخفيـــف الضـــغط علـــى المستشـــفيات التـــي ، )الرعايـــة األوليـــة(ســـتوى األول الم

  .تكلفة عالي مصدر تشكل

بمـا ، تحسين العالقة مع المجتمع المحلي والتعاون معه واستنباط حلول التمويل االبتكـاري منـه -11
  .جودة الخدمات الصحية المقدمةوالرقي في ، يتناسب مع األوضاع االجتماعية واالقتصادية السائدة

  دراسات مقترحة 6.3

  :التالية ساتراالدة الباحث قترحت، النتائج التي تم التوصل إليها إلى استنادًا 

م الصحي في افي إدارة التمويل الدولي ودورها في تطوير النظ المستخدمة الممارسات اإلدارية .1
 .وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينية ودراسة حالة مقارنة بين وزارة الصحة  -قطاع غزة 

مقترح لتطوير طرق تمويل قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية في ضوء إعداد  .2
 .االتجاهات الحديثة

المعوقات التي تواجه في وزارة الصحة الفلسطينية لتطبيق وتفعيل الخطط االستراتيجية الصحية  .3
 . الوطنية
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  كتاب التحكيم): 1(ملحق رقم 

  

  غزة –اإلسالمية  الجامعة
  

  العليا الدراسات عمادة
  

  التجارة كلية
  األعمال إدارة قسم

  

  

  .احملرتم/  الدكتور

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

في وزارة  يةالصحالرعاية  قطاعإسهامات التمويل الدولي في تطوير " تقوم الباحثة بدراسة حول 
وذلك استكماًال ، "ن فيها يقطاع غزة من وجهة نظر المدراء العامل الصحة الفلسطينية في

 .لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال بالجامعة اإلسالمية بغزة

ولقد أعدت الباحثة إستبانة أولية كأداة رئيسية للدراسة والتي تتكون من ثالث محاور رئيسية، وهي 
  .والعوامل السياسية، إدارة التمويل الدولي خارجياً ، إدارة التمويل الدولي داخلياً 

العميق بأنكم األكثر معرفة في هذا المجال، كونكم أهل خبرة واختصاص، يسر الباحثة أن  وإليماننا
 .تضع بين أيديكم هذه االستبانة إلبداء آرائكم وتضمين مالحظاتكم ومقترحاتكم حولها

  وتقبلوا فائق االحترام و التقدير،،،

 الباحثة                                                                             

  عائشة البسيوني
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  )2(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء محكمي االستبيان

أستاذ مساعد في كلية ، المنسق العام لبرامج الصحة العامة، الدكتور بسام أبو حمد -1

  . غزة، جامعة القدس، العامةالصحة 

  .غزة، جامعة القدس، أستاذ مشارك في كلية الصحة العامة، الدكتور يحيى عابد -2

، مدير عام الرعاية األولية في وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور فؤاد العيسوي -3

  .غزة

  .غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية التجارةأستاذ في ، الدكتور فارس أبو معمر -4

، يس قسم إدارة األعمال و أستاذ مساعد في كلية التجارةرئ، الدكتور وسيم الهابيل -5

  .غزة، الجامعة اإلسالمية

  .غزة، يةالجامعة اإلسالم، أستاذ مشارك في كلية التجارة، الدكتور ماهر درغام -6

  .غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية التجارةأستاذ مساعد في ، الدكتور ياسر الشرفا -7
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)3(ملحق رقم   
االستبيانصحيفة   
 

  غزة –الجامعة اإلسالمية 

  عمادة الدراسات العليا

  كلية التجارة

  إدارة األعمال

  

  صحيفة استبيان

  .المحترمين... السيدات والسادة المدراء العاملين في وزارة الصحة الفلسطينية 

  ،،،تحية طيبة وبعد 

 لمتطلبات ستكماالً وا ،في كلية التجارة تخصص إدارة األعمال، أنا الباحثة عائشة البسيوني
 :أقوم بإجراء دراسة حول .في إدارة األعمال الماجستير درجة على الحصول

 في وزارة الصحة الفلسطينية في يةالصحالرعاية  قطاعإسهامات التمويل الدولي في تطوير " 
 "قطاع غزة من وجهة نظر المدراء العاملون فيها 

" The Contributions of the International Funds to Developing the 
Health Care Sector  in the Ministry of Health-Gaza, Managers' 

Perspectives " 

حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على وتحديد مدى إسهام التمويل الدولي في دعم وتطوير 
  .النظام الصحي الفلسطيني من خالل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة 

وتقديرًا لخبراتكم ودوركم في ، باعتباركم أحد القائمين على تنفيذ برامج تطوير النظام الصحيو 
أرجو منكم التكرم بتعبئة هذا االستبيان بدقة وموضوعية بما يتفق مع وجهة ف، هذا المجال

 .سعيًا منا جميعًا للرقي بالواقع الصحي الفلسطينيو  ،أمًال بتحقيق النتائج الصادقة، نظركم
. كما أن المشاركة فيه طوعية، دقيقة تقريباً  15إلجابة عما ورد في االستبانة قد تستغرق ا

، تستخدم إال ألغراض البحث العلمي لنمؤكدين لكم أن المعلومات التي سيتم الحصول عليها 
  .أهم النتائج التي سنتوصل إليهايسعدنا التواصل إلطالعكم على و 
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  :التاريخ                                   :                الرقم المسلسل

  :وزارة الصحة الفلسطينية في خصائص عامة عن المدراء العاملين: أوالً 
    40-31               30-20          :العمر -2  ذكر              أنثى          :  الجنس -1

  فما فوق 51              41-50                     
  مدير عام                   نائب مدير عام                مدير وحدة                   :الموقع الوظيفي -3

  مدير دائرة                  مدير مستشفى                  مدير طبي                                 

  :   المهنة األساسية-4
  طبيب           صيدلي              ممرض      

  فني          خدمات مساندة                

  :المؤهل العلمي -5
دبلوم عالي                    بكالوريوس                       

  دكتوراه        ماجستير                        

  ...................حدد ذلك ، إداري         مالي         فني          مختلط       أخرى:            العملطبيعة  -6

  سنة:  ....... خارج الوزارة) ب(      سنة    :  ........ داخل الوزارة ) أ(       :عدد سنوات الخبرة المهنية الكلية -7
  رفح □        خانيونس     □المنطقة الوسطى          □     غزة     □     شمال غزة      □  :مكان العمل -8

  واقع التمويل الدولي لقطاع الصحة في وزارة الصحة الفلسطينية: ثانياً 
  :من وجهة نظرك تجاه

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 
  

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جداً 
  

           .كافيًا لتنفيذ األنشطة الصحية الالزمةحجم التمويل الدولي  يعتبر - 9
           .للقطاع الصحيوحيوي  ضروريالتمويل الدولي  -10
           .التمويل الدولي مصدر مالي آمن -11
           .مستدامالتمويل الدولي مصدر مالي  -12
           .تفي الجهات المانحة بكافة التزاماتها المالية والفنية تجاه القطاع الصحي -13
           .تتوفر لديكم ثقة ومصداقية بالتمويل الدولي المقدم للقطاع الصحي -14
           .إسهامات بارزة في األزمات والظروف الطارئة والكوارث قدمالتمويل الدولي  -15
           .يزود القطاع الصحي بخبرات وطرق عمل جديدة التمويل الدولي -16
           .مستدامة على الخدمات الصحية حتى بعد انتهاءهالتمويل الدولي يترك آثارا  -17
           .التمويل الدولي أسهم في تطوير نظام الرعاية الصحية األولية -18
           ).المستشفيات(التمويل الدولي أسهم في تطوير نظام الرعاية الثانوية  -19
           .الصحة التمويل الدولي أسهم في تطوير حوكمة النظام الصحي في وزارة  -20
           .التمويل الدولي أسهم في تطوير نظم المعلومات الصحية -21
           .التمويل الدولي أسهم في تطوير المستلزمات والتكنولوجيا الطبية -22
           .التمويل الدولي أسهم في تطوير الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة -23
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  خارجياً إدارة التمويل الدولي : اً لثثا
  

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 
  

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

بدرجة 
قليلة 
  جداً 
  

           .إجراءات وممارسات الممولين تحد من الفساد وسوء استخدام التمويل الدولي - 24
الوطنية الصحية وأولويات  األهدافمع  توافقوسياسات التمويل الدولي ت أهداف - 25

  .المجتمع الفلسطيني
 

  
       

التمويل الدولي يحدد أولويات عمله الصحي وفقًا الحتياجات المجتمع  - 26
  .الفلسطيني الصحية

 
  

       

يغطي جزء كبير من المعاناة التي  الصحي قطاعحجم التمويل الدولي المقدم لل - 27
  .يعيشها المواطنين في قطاع غزة

 
  

       

بشكل  الصحي قطاعلإيجابًا على ازيادة القيمة المادية للتمويل الدولي تؤثر  - 28
  .عام

         

           .هناك انتقائية غير عادلة في تمويل المشاريع وتغطية االحتياجات الضرورية - 29
           .التمويل الدولي شفاف في تنفيذ المشاريع - 30
           .التمويل الدولي شفاف في تبادل المعلومات - 31
لوزارة الصحية  األنشطةالتمويل الدولي ساهم في تعزيز مبدأ الرقابة المالية على  - 32

  .الصحة
         

الصحية  األنشطةالتمويل الدولي ساهم في تعزيز مبدأ الرقابة اإلدارية على  - 33
  .لوزارة الصحة

         

           .في تعزيز المساءلة ومسئولية الوزارة أمام المجتمع المحلي ساهمالتمويل الدولي - 34
           على استغالل الموارد بكفاءة ومهنية عالية وزارة الصحة التمويل الدولي ساعد - 35
           .وانجازها بطريقة مثلى وزارةساهم التمويل الدولي في تنفيذ أنشطة ومشاريع ال - 36
           .ومشاريع ذات مردود وفائدة كبيرة أنشطةالتمويل الدولي ساهم في تنفيذ  - 37
أولويات التمويل الدولي في دعم المشاريع الصحية تتم بالتنسيق والتعاون مع  - 38

  .وزارة الصحة الفلسطينية
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  السياسي تأثير الوضع: اً رابع
  

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 
  

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جداً 

  

أثر الوضع السياسي الفلسطيني واالنقسام الداخلي على عملية التمويل  -39
  .مما انعكس على الخدمات الصحية الصحي قطاعلل الدولي

         

التمويل الدولي ساهم في تخفيف حدة آثار ممارسات االحتالل من  -40
  .واعتداءات وتحرير المجتمع الفلسطيني من التبعية وٕاغالق حصار

         

           .خلف التمويل الدولي معينة أجنداتهناك  -41
           .الوضع السياسي الحالي أنتج تغييرًا في مصادر التمويل الدولي -42
           .التمويل الدولي مرتبط بالمواقف السياسية -43

  داخلياً إدارة  التمويل الدولي : خامساً 
  

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 
  

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة
  قليلة

بدرجة 
  قليلة جداً 

  

            .تستثمر وزارة الصحة التمويل الدولي المقدم لها بطريقة إيجابية ومثلى -44
            .وزارة الصحة تقدم وتحدد األجندة الصحية الوطنية للممولين -45
            .استقاللية وزارة  الصحةهم في التمويل الدولي سا -46
الوسيلة المتبعة  تقديم مقترح مشروع مستند لحاجة الوزارة والمجتمع هو -47

  .لجلب التمويل
 

  
        

أي يحقق (فعال الب الصحي قطاعيمكن وصف التمويل الدولي المقدم لل -48
  .)األهداف المنشودة

 
  

        

أي ال يتم (بالناجع  الصحي قطاعيمكن وصف التمويل الدولي المقدم لل -49
  .)إضاعة الموارد

 
  

        

            .وأجندته الصحي قطاعلامة ألهداف ئمال التمويل الدولي برامج ومشاريع -50
            .والمشاريع الصحية الممولة دوليًا تُقيم وتُتابع باستمرار الخدمات -51
            .التمويل الدولي يتم عبر دعم مشاريع محددة -52
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  ):  59-53من (في األسئلة التالية يمكنك اختيار أكثر من إجابة   -
  :أهم الصعوبات والعقبات التي تواجهكم على صعيد تأمين التمويل الدولي  -53

  الظروف السياسية السائدة  □ 
  خمول و عدم تفاعل الممولين                                    □ 
  عقبات إدارية   □ 
  عقبات قانونية                                              □ 
  خالفات داخلية في الوزارة        □ 
  وجود أولويات للممولين في بلدان أخرى  □ 
  نقص الكفاءات في الوزارة في جلب التمويل □ 
  أجندات خفية                               □ 
  .............................................................حدد، غير ذلك □ 

   :                    إن ُوجد، أسباب العجز في وزارة الصحة الفلسطينية -54
  محدودية الموارد الذاتية  □                                              عدم كفاية التمويل □    
  المشاريع وٕادارة األموالغياب دور تجنيد  □             تقديم المساعدات للفئات المستهدفة بشكل واسع □    
  ضعف قدرة المجتمع االقتصادية □                                              المالية اإلدارة إخفاق□      

  ..................حدد، أخرى □     
        : والتي تعتبرونها من األولويات لتقديم الخدمات الصحية بالطريقة المالئمة طاع الصحيالقأهم احتياجات  -55
    عالقات تشبيك                  المجتمع    تحسين العالقة مع              الصحيالتمويل زيادة حجم          

   الماليةقدرات التطوير                     اإلداريةقدرات التطوير            مصاريف تشغيلية جاريةتغطية          
     أجهزة وتقنيات                      كوادر بشرية متخصصة                    التخطيط والتطوير               
  ..................ددح ،أخرىتوفير األدوية                                    

                          : الفكرة الرئيسية للمشاريع الممولة دوليًا عادة من -56
  المانحين  □          المستفيدين       □             التنفيذية   اإلدارة   □          اإلدارة العليا للوزارة  □    
  :      عملية  التركيز على نبغيالتمويل الدولي ي إدارةلتحسين عملية  -57

تحديد األولويات الوطنية الصحية      □                             التقييم    □                      التخطيط   □ 
  عھاتحديد األدوار وتوزي□                           التسويق للمشاريع □                                 الرقابة □ 

  ................................................................................... ،أخرى□                                 المتابعة□  
    

  :         هي بين مصادر التمويل الدولي ووزارة الصحة الفلسطينيةالعالقة  -58
  عالقة تكاملية □    أنشطة مشتركة    □عالقة شراكة       □          )    منح ودعم مالي(عالقة تمويل  □
   عالقة تنسيقية     □          إشرافعالقة  □عالقة تعاقدية     □     ....)مؤسسي، إداريتطوير (عالقة مھنية □ 
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  :        ة التمويل الدولي لوزارة الصحة الفلسطينيكفاءة على سلبًا  تؤثرالتي العوامل  -59
            التحديات الديموغرافية واالجتماعية   □
                       واألمنيةالعوامل السياسية  □
                االقتصادية والمالية تدهور األوضاع  □
                  التحديات الصحية والوبائية            □
  واإلمكانياتالمسئولية والخبرة و  اإلستراتيجيةلإلدارة  فتقاراال □
  عدم تعاون ومشاركة المجتمع المحلي والجمهور  □
  التمويل وٕاجراءاتغياب الرؤى المشتركة والتنسيق المحلي والدولي آلليات  □
  عملية التمويل  إدارةالجهات المانحة في  سياسات □
  شاريع المنتجة                    الصحية مع أهداف المانحين لتحقيق التنمية والم الوزارةعدم انسجام أهداف  □
  .........................................................حدد، أخرى  □

  

  ما اقتراحاتك لزيادة فعالية ونجاعة التمويل الدولي لوزارة الصحة الفلسطينية ومؤسساتها الصحية؟ -60
...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................  

  
  
  
  
  
  
  

  
   و التقدير لجهودكم الكريمة شكركل ال

 عائشة البسيوني: الباحثة
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  )4(ملحق رقم 

  المقابالت الشخصيةأسئلة 

  البيانات الشخصية والوظيفية :أوالً 

  :االسم. 1
  :المؤهل العلمي. 2
  :المنصب اإلداري. 3
  :في وزارة الصحة الفلسطينية عدد سنوات الخبرة. 4

  :أسئلة المقابلة: ثانياً 
إسهامات التمويل الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية في   - 1

نزيهة ، حيوية، مستدامة، آمنة، كافية، فعالة، إيجابية(بشكل عام ماذا يمكن وصفها؟ ، قطاع غزة
 ).أو العكس أو غيرها، وعادلة

في  التمويل الدولي ةوٕادار  ،استخدام، هل أنت راٍض عن كيفية تخصيص، من وجهة نظرك  - 2
  ؟حدود المكان المسئول عنه

  من االستغناء عنه؟" نفقده"وما الذي يمكن أن ، من التمويل الدولي" كسبناه"ما الذي  - 3

  هل باإلمكان أن تذكر باختصار محاسن ومساوئ التمويل الدولي؟ - 4

ن التخطيط الصحي؟ من هي الجهة المسئولة ع، في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة - 5
ومن هي الجهة المسئولة عن التنسيق والتعاون مع الجهات المانحة؟ وهل هي نفسها الجهة 

مخطط بسيط للهيكلية اإلدارية ومسئولياتها فيما يتعلق (المسئولة عن استالم التمويل وٕادارته؟ 
  )الرقابة والتقييم للتمويل الدولي، التنظيم، بعملية التخطيط

كيف أسهم التمويل الدولي في مقابلة الحاجات ، لى وزارة الصحة الفلسطينيةبالتركيز ع - 6
  :من ناحية، الصحية

 .تحسين األوضاع الصحية  - أ
 :تعزيز القدرة المؤسساتية للوزارة من ناحية   - ب

 .دعم مكونات النظام المختلفة -
  .تطوير الموارد البشرية والقوى العاملة -
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  .تطوير الخدمات الفنية -
  .المستلزمات واألدوات واألدوية الالزمةتوافر  -
  .النظم اإلدارية والمالية  -
  .إدارة النفقات -

 .مقابلة األهداف اإلنمائية لأللفية  - ت
هل ترى أن التمويل الدولي يتم استخدامه واستغالله بشكل مناسب؟ وما الذي باإلمكان عمله  - 7

  لزيادة إسهاماته في دعم القطاع الصحي؟

  :تقليل االنتقادات المتعلقة بالتمويل الدولي؟ وما الذي يمكن عمله من قبل كيف يمكن  - 8

 .الجهات الصانعة للقرار -ج.      وزارة الصحة الفلسطينية -ب.         الجهات المانحة  - أ
  

 هل ترغب بإضافة أي تعليقات أخرى؟ - 9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

133  
 

 )5(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء شخصيات المقابلة 

  

  :بأسماء األشخاص الذين تم عمل مقابلة شخصية معهمقائمة 

  الموقع الوظيفي  االسم  م

أستاذ في جامعة  - المنسق العام لبرامج الصحة العامة   بسام أبو حمد. د  1
  القدس

مدير عام الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة   فؤاد العيسوي. د  2
  الفلسطينية

  محمد الكاشف. د  3
في وزارة الصحة  العامة للتعاون الدولي اإلدارةعام مدير 

  الفلسطينية

  يحيى عابد. د  4
 –عميد كلية الصحة العامة سابقًا  –أستاذ في جامعة القدس 

مدير عام البحث والتخطيط في وزارة الصحة الفلسطينية 
  سابقاً 
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  )6(ملحق رقم 

  كتاب وزارة الصحة الفلسطينية
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  )A)7–ملحق 

  

 ن،يفلسط والمنطقة، الخدمات مقدمي حسب ةياألول ةيالصح ةيالرعا مراكز عيتوز جدول يوضح 
2012  

  المنطقة
عدد 

السكان 
  لكل مركز

  مقدمي الخدمة

  عدد السكان
  المجموع

الخدمات 
الطبية 
  العسكرية

وكالة 
الغوث 
  الدولية

منظمات 
غير 
  حكومية

وزارة 
  الصحة

الضفة 
  2,434,498  406  140  41  16  587  4,147  الغربية

  1,672,865  54  66  20  7  147  11,380  قطاع غزة
  328,689  8  13  3  1  25  13,148  شمال غزة
  578,874  15  19  4  2  40  14,472  غزة

  242,978  16  8  5  1  30  8,099  دير البلح
  315,852  10  19  3  1  33  9,571  خانيونس
  206,472  5  7  5  2  19  10,867  رفح

  4,107,363  460  206  61  23  750  5,476  فلسطين

 تموز، 2012التقرير السنوي لعام ، الفلسطيني الصحية المعلومات مركز ،الصحة وزارة: المصدر
2013.  

  

  

  

  

  

  



 

136  
 

  )B)7–ملحق 

-2005 غزة قطاع في الفلسطينية الصحة وزارة في األولية الرعاية مؤشرات يوضح جدول
2010  

  
 الصحية المعلومات مركز، )2012(، 2010-2005الصحية قطاع غزة  المؤشرات: المصدر

  .6ص، فلسطين، غزة قطاع ،الصحة وزارة، الفلسطيني

  )C)7–ملحق 

  2010-2005في قطاع غزة ) المستشفيات(يوضح مؤشرات الرعاية الثانوية  جدول

  
 الصحية المعلومات مركز، )2012(، 2010-2005الصحية قطاع غزة  المؤشرات: المصدر

 .فلسطين، غزة قطاع ،الصحة وزارة، الفلسطيني
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  )8(ملحق رقم 

  بالشيكل و المئوية النسبب نوع المساعدات حسب غزة بقطاع الحكومي الصحي للقطاع المقدمة المساعدات حجمجدول يوضح 

  

 .79ص، بالرجوع إلى مصادر متعددة في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. 2013، حماد: المصدر
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%704,038,64514,572,0584,194,1962,367,781726,3702,824,049344,7622,872178,5791,541,98636,405,7784,534,320106,233,7620518,7540878,483,91267.2المجموع الكلي لعــام ٢٠١٢

99,809,266المجموع الكلي لعــام ٢٠١١
7,309,444

954,543849,227899,1301,813,710101,09986,402147,444744,85840,272,9311,629,571165,368,607000
319,986,23224.5%

%01,924,541118,832448,429123,751000001,636,11802,989,2760007,240,9470.6المجموع الكلي لعــام ٢٠١٠

0061,604288,43500000001,028,68704,625,0000المجموع الكلي لعــام ٢٠٠٩
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15,845,7261.2%

019,64002,394,4300000000770,578000المجموع الكلي لعــام ٢٠٠٨
0

3,184,6480.2%

069,807,154800,6624,323,28702,760,81000790,558003,375,490000المجموع الكلي لعــام ٢٠٠٧
0

81,857,9616.3%

%803,847,91193,632,8376,129,83710,671,5891,749,2517,398,569445,86189,2741,116,5812,286,84478,314,82711,338,646274,591,6454,625,000518,7549,842,0001,306,599,426100االجمالي الكلي

%0.75%0.04%0.4%21.0%0.9%6.0%0.2%0.1%0.01%0.03%0.6%0.1%0.8%0.5%7.2%61.5النسبة المئوية
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  )9(ملحق رقم 

  بالشيكل المساعدات وٕاجمالي المانحة الجهة بحسب 2012 - 2007 من السنوات خالل الحكومي الصحي للقطاع المقدمة المساعداتيوضح  دولج

 الدولة  م

وية
أد

بية 
 ط
ات
ھم
م

  

اث
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ربا
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زة 
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أ
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أ

  

ات
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م
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أ
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ن
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ق
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أ
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 ط
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صيا

 و
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)
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اءا
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س

 

ف
سعا
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دية
نق

 

لي
الك

ع 
مو
مج
ال

 

يب
رت
الت

 

 األولى 266,636,413 0 0 518,000 39,000 48,600 7,513,193 6,880 306 0 0 0 296,000 0 52,789 573,383 257,588,262 مصر 1

 الثانية 216,214,533 0 0 2,590,000 184,223,131 33,491 3,325,971 350,203 0 0 0 0 0 176,761 1,457 1,889,245 23,624,274 السعودية 2

 الثالثة 215,899,216 0 0 0 570,000 1,528,700 967,056 214,770 0 0 0 0 0 12,202 34,629 3,716,667 208,855,192 بريطانيا 3

 الرابعة 88,213,932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,510 14,725 88,193,697 تونس 4

 الخامسة 82,536,965 0 0 1,942,500 51,552,100 6,500 22,068,896 0 0 0 0 0 8,326 122,830 1,715,336 2,848,884 2,271,593 قطر 5

6 
بنوك دولية 
 و محلية

 السادسة 78,737,394 0 0 0 0 2,902,770 0 0 704,713 0 0 5,313,060 0 581,115 13,285 69,196,351 26,100

7 
 األمم
 المتحدة

 السابعة 77,584,062 0 0 388,500 2,405,000 309,627 2,754,075 0 299,917 0 20,031 0 335,664 168,010 380,734 909,157 69,613,347

 الثامنة 60,339,816 518,754 0 777,000 5,517,438 304,508 30,150,398 1,709,913 23,744 88,314 253,880 57,801 620,385 1,352,289 799,806 2,475,476 15,690,110 فلسطين 8

9 
قوافل كسر 
 الحصار

 التاسعة 51,398,511 0 0 0 0 39 133,200 0 0 0 80,000 0 11,350 2,450 90,585 126,308 50,954,579

 العاشرة 46,249,947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,249,947 اليمن 10
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11 
منظمات 
دولية 
 عربية

13,746,246 8,205,034 1,136,196 520,871 7,980 2,027,026 1,294 0 0 0 4,418,993 1,974,854 2,389,840 1,165,500 0 0 35,593,834 
الحادي 
 عشر

 22,675,492 0 4,625,000 0 4,004,660 531,400 1,119,593 0 0 0 0 0 0 632,522 746,912 852,844 10,162,561 تركيا 12
الثاني 
 عشر

 16,748,039 0 0 0 2,615,900 3,678,303 2,547,893 0 85,845 0 0 0 86,837 6,074,533 908,314 750,414 0 النرويج 13
الثالث 
 عشر

 15,168,373 0 0 0 15,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,801 4,572 ااندونيسي 14
الرابع 
 عشر

15 
سلطنة 
 عمان

7,074,996 81,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,156,209 
الخامس 
 عشر

 5,232,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,210 5,227,111 أمريكيا 16
السادس 
 عشر

 5,089,406 0 0 0 144,300 0 1,294,456 0 0 0 0 0 54,557 476,627 3,691 289,266 2,826,509 ماليزيا 17
السابع 
 عشر

 4,813,267 0 0 388,500 4,000,000 0 20,350 0 0 0 2,500 0 0 1,002 0 7,490 393,425 االردن 18
الثامن 
 عشر

 1,825,285 0 0 0 0 4,567 240,463 5,078 1,801 960 85,948 0 266,423 323,879 137,086 438,343 320,737 متبرعين 19
التاسع 
 عشر

 العشرون 1,813,000 0 0 0 1,813,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بلجيكا 20

 1,425,479 0 0 0 90,000 0 945,048 0 0 0 0 0 45,436 0 0 344,995 0 اليابان 21
الواحد و 
 العشرون

 953,062 0 0 0 0 0 524,656 0 0 0 0 0 7,400 1,650 1,750 214,905 202,701 فرنسا 22
الثاني و 
 العشرون

 431,902 0 0 259,000 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 6,194 166,453 ليبيا 23
الثالث و 
 العشرون

 315,340 0 0 129,500 0 0 37,000 0 0 0 0 0 4,329 0 0 9,582 134,929 االمارات 24
الرابع و 
 العشرون
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 706,543 0 0 0 380,000 190,287 106,179 0 0 0 0 0 2,418 9,700 13,676 4,283 0 ايطاليا 25

الخامس 
و 

 العشرون

 496,515 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 194,150 0 277,365 0 الكويت 26

السادس 
و 

 العشرون

 436,388 0 0 0 0 0 114,848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321,540 السويد 27
السابع و 
 العشرون

 266,787 0 0 259,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,787 الجزائر 28
الثامن و 
 العشرون

 259,000 0 0 259,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 النمسا 29
التاسع و 
 العشرون

 الثالثون 114,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,209 682 2,146 20,998 88,083 0 0 اسبانيا 30

 87,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,890 اليونان 31
الواحد و 
 الثالثون

32 
جنوب 
 إفريقيا

71,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,786 
الثاني و 
 الثالثون

 62,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,938 13,929 سويسرا 33
الثالث و 
 الثالثون

 32,560 0 0 0 0 0 32,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روسيا 34
الرابع و 
 الثالثون

 17,637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,637 اسكوتالند 35
الخامس 
 الثالثون

 5,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,003 0 البحرين 36

السادس 
و 

 الثالثون

 1,305,608,892 518,754 4,625,000 8,676,500 274,869,369 11,513,646 78,314,828 2,286,844 1,116,581 89,274 445,862 7,398,569 1,749,251 10,671,589 6,129,839 93,355,076 803,847,910 الكلي اإلجمالي

.83ص، بالرجوع إلى مصادر متعددة في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، 2013، حماد: المصدر
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