
 

  منظمة
  الصحة العالمية

 
 ١/ت وثيقة معلوما/٦٢ج  الستون والثانيةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠٠٨ مايو/ أيار ١٤  األعمال المؤقت من جدول ١٤البند 
  A62/INF.DOC./1  

  
  
  
  

  في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهااألحوال الصحية 
  القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل 

  
  
  

 على طلب المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى فـي جنيـف،                ءبنا  
  .الستين والثانية الصحة العالمية ية بإحالة التقرير المرفق إلى جمعة العامة المديرتتشرف
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  الملحق
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  السلطة الوطنية الفلسطينية
  

  وزارة الصحة 
  
  
  

  األوضاع الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة 
  بما فيها القدس الشرقية

  
  
  

   والستينالثانيةجمعية الصحة العالمية في دورتها تقرير مقدم إلى 
  
  
  

   )٢٠٠٩أبريل / نيسان(
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  محددات الصحة 

 ، البطالة وعدم كفايـة الـدعم المـالي        معدلوارتفاع معدل الفقر    ة في   المتمثلاالقتصادية   غيرات الت نإ  -١
 المتمثلة الوبائيةغيرات   والت ،النمو السكاني معدل   الديموغرافية المتمثلة في ارتفاع معدل الخصوبة و       غيراتالتو

لـصحي   النظـام ا   التحديات التي تواجه   أهم، تعتبر   األمراض المزمنة  ملحوظ في معدل انتشار   الرتفاع  في اال 
االحتالل اإلسـرائيلي    لكن التحدي األهم للقطاع الصحي في األراضي الفلسطينية المحتلة يكمن في             .الفلسطيني

 واالعتداءات الهمجية المستمرة بحق اإلنسان الفلسطيني وإقامة العديـد مـن الحـواجز              ،لألراضي الفلسطينية 
ية عن بعضها البعض وعن العالم من خالل        وعزل األراضي الفلسطين  وإقامة جدار الفصل العنصري     العسكرية  

 بالعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطـاع غـزة لمـدة             إسرائيلقامت  لقد   .إغالق المعابر والحدود  
زالـت تواصـل     وما ٢٠٠٩ينـاير   /  كانون الثاني  ١٨ وحتى   ٢٠٠٨ديسمبر  /  كانون األول  ٢٧ ن م يوماً ٢٣

/ كانون الثـاني   منذ   األراضي الفلسطينية المحتلة  صاراً على   فرضت ح االعتداءات في كل وقت وذلك بعد أن        
   .٢٠٠٦يناير 

  
حكومـة  ، وأصـدرت    ٢٠٠٧يونيـو   / حزيـران بعد  غزة    على قطاع  بتشديد هذا الحصار   كما قامت   -٢

 باللجنة ذامما ح، اً معادياًكيانغزة باعتبار قطاع   ،٢٠٠٧سبتمبر /  أيلول١٩ بتاريخ اًاالحتالل اإلسرائيلي قرار
ن قطاع غزة يعيش في وضـع إنـساني      أ ب ٢٠٠٧سبتمبر  /  أيلول ٢٠ ن تعلن بتاريخ  أالدولية للصليب األحمر ب   

   .حرج جداً
  
يقضي بتقليص كميات الوقود     ،٢٠٠٧أكتوبر  /  تشرين األول  ٢٥  في كما أصدرت تلك السلطات قراراً      -٣

/ تشرين الثاني  ٢٨ وبتاريخ .يلية هذا القرار  والكهرباء التي تورد إلى القطاع، وقد أيدت المحكمة العليا اإلسرائ         
سلطات اإلسرائيلية قراراً جديداً، خفضت بموجبه كميات الوقود التي تـورد إلـى             ال أصدرت   ،٢٠٠٧نوفمبر  

ونتيجة لذلك رفضت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومـشتقاته             .القطاع مرة أخرى  
 وذلك نظراً لمواصلة ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٧ الغاز الواردة إلى القطاع منذفي قطاع غزة، استالم المحروقات و

   .سياسة تقليص حجم الكميات الموردة إلى قطاع غزة
  
أمام مجلس األمن الـدولي،       أنغيال كين مساعدة وكيل األمين العام للشؤون السياسية،         السيدة ذكرتو    -٤
 وأن الوكالـة  )٢٠٠٨أبريل / نيسان (الحالي ين من الشهرنروا سينفد في الرابع والعشروأن مخزون وقود األ"

 ألف الجئ فـي قطـاع      ئة وخمسين ا تقديم المساعدات الغذائية لستم    ٢٠٠٨أبريل  /  نيسان ٢٤ ستوقف بدءاً من  
  .غزة

 
األونـروا  "تحت عنوان   الهاي،   في   الشؤون الخارجية  في وزارة    خطاب المفوض العام لألونروا   وفي    -٥

أن نظام اإلغالق الذي يتعرض له       "كارين أبو زيد  ، أوضحت السيدة    "نيون في السياق الراهن   والالجئون الفلسطي 
 في أي مكان من العالم، سواء من حيث مداه أو من حيث عواقبه البـشرية علـى                  مثيالًقطاع غزة لم نشهد له      

 جـوهري مـن      إن احتجاز مليون ونصف من الفلسطينيين ضمن حدود غزة وفي التقليل بشكل            .أبناء القطاع 
نوعية الحياة التي يعيشونها من خالل تخفيض إمدادات الغذاء واألدوية والوقود والمستلزمات الحياتية األخرى              

 من خالل توليد الرعـب والغـضب الـشديد والعـوز بـين              إلى أقل حد ممكن للبقاء على قيد الحياة، وأيضاً        
 االغتيال والعمليات العسكرية األخـرى التـي        الفلسطينيين عن طريق الغارات الجوية واالجتياحات وعمليات      

 إن  . ونتيجة لذلك، فإن كل أوجه الحياة قد أصـبحت مقوضـة           .تعمل على اجتثاث أرواح المدنيين بشكل عام      
   ."الغالبية العظمى من الفلسطينيين ال يستطيعون مغادرة أو دخول غزة
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 يـوم الـسبت      صـباحاً  ١١:١٥الساعة   كانت نتيجة العدوان األخير على الشعب الفلسطيني الذي بدا          -٦
 وقت عودة األطفال والطلبة إلـى منـازلهم، واكتظـاظ الـشوارع             ٢٠٠٨ديسمبر  /  كانون األول  ٢٧ الموافق

طـائرات  و، وطائرات األباتـشي العموديـة،       ١٦طائرات حربية أف     واستخدمت فيه    واألماكن العامة بالناس  
كانت  آن واحد على عشرات األماكن في أنحاء قطاع غزة،           استطالع ألقت مئات القنابل والصواريخ تنهال في      

 ) امرأة ١١٢ طفل و  ٤٣١( منهم من األطفال والنساء      ٪٤٠ مواطن منهم  ١٣٨٠ حيث استشهد    نتيجته كبيرة جداً  
كمـا  ا العـدوان  ذويمثل هدا الرقم واحد باأللف من السكان في القطاع ويعبر عن مدى الوحشية التي تم فيها ه        

   .املها تحت األنقاض وبعضهم لم يتم العثور عليهم إال بعد أسبوعينوجدت عائالت بك
  
 طفـل   ١٨٧٢(٪ منهم من النساء واألطفـال       ٥٠،   جريحاً ٥٣٨٠ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من         -٧
وكانت معظم اإلصـابات بـالرأس       منهم بين متوسطة وخطيرة      ٢٠٠٠ وكانت جراح أكثر من      ،) امرأة ٨٠٠و

  حيث استشهد كثير منهم أثناء النقل وإجراء العمليات الجراحية لهم          بكدمات متعددة والبطن والصدر واإلصابة    
  طبيبـاً  ١٦وإضافة إلى استهداف المدنيين فقد قام العدو الصهيوني باستهداف طواقم اإلسعاف حيث استـشهد               

ة  سيارة إسعاف ونقل من مقدمي الخدمات الصحية مـن وزارة الـصح            ١١ منهم ودمرت    ٢٤، وجرح   ومسعفاً
   .وخارجها

  
ولم يكتف العدو بذلك فقد قام باستهداف المستشفيات والمراكز الـصحية حيـث اسـتهدف مباشـرة                   -٨

 مستشفى في   ٢٧ للمؤسسات غير الحكومية من أصل       ٦ تابعة لوزارة الصحة و     مستشفيات منها  ٩مستشفى   ١٥
، ومستـشفى بيـت حـانون،       مستشفى الدرة لألطفال ومستشفى غزة األوروبي     القطاع منها مستشفى الشفاء و    

 وحـرق  وهو المستشفى الوحيد للتأهيل فـي القطـاع،  مستشفى الوفاء التي تخدم العجزة والمرضى المعاقين      و
جانب من مستشفى القدس التابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني إضـافة للـضرر البـالغ الـذي أصـاب                   

النصر لألطفال ومجمع الشفاء الطبي ومستشفى      المستشفيات والمراكز الصحية قرب أماكن االعتداء كمستشفى        
كما تم تـدمير    العيون ومستشفى األمراض النفسية، وقطع االتصاالت بالكامل عن مستشفى الدرة وبيت حانون             

 للمؤسـسات غيـر الحكوميـة    ٨ تابعة لوزارة الصحة و٢٨ منها   جزئياً تدميراًرعاية صحية أولية     مركز   ٤١
وكانت عيادات مدينـة     . مخزن لألدوية  كزين صحيين تدميراً كامالً، وتم تدمير     لوكالة الغوث وتم تدمير مر     ٧و

عيادة شـملت    ١٢ من جراء العدوان الصهيوني حيث وصل عدد التي طالها القصف إلى             غزة األكثر تضرراً  
 – الحريـة   - المعـاقين  -  القبـة  – الصوراني   – صبحه الحرازين    - الشاطئ   – الشيخ رضوان    -هالة الشوا (

 بيـت   –أبـو شـباك     ( وهي   ٩يليها محافظة الشمال وبلغ عددها      )  وعطا حبيب  -  الدرج – الفالح   –ن  الزيتو
 شهداء  - معسكر جباليا  – العطاطرة   - "يدةدبيت الهيا الج  "  الشيماء - بيت المقدس  - عزبة بيت حانون   -حانون
 –البـريج الجديـدة     (ل   عيادات في المحافظة الوسطى وشم     ٦ كما طال القصف     .) وبيت الهيا القديمة   –جباليا  

وأمـا بالنـسبة     .) وجحر الـديك   – النصيرات الغربي    – شهداء النصيرات    –" السوارحة"  الخوالدة -الزهراء  
 –شهداء رفح المركزية    (  عيادات أربعة منها في محافظة رفح وضمت       ٦لمحافظات الجنوب فقد طال القصف      

 يونس وهما عيادتا مركز شـهداء خـان        افظة خان واثنتان في مح  )  والشابورة – الشوكة   –شهداء تل السلطان    
  .يونس وشهداء خزاعة

 
لقد أعاق العدو الصهيوني وصول الطواقم الطبية إلى أماكن عملها بفصل أجزاء مختلفة من القطـاع                  -٩

 على أداء الخدمات الصحية إضافة إلى تأخير ومنـع          أثرومدينة غزة والشمال وتهديد حياتهم أثناء التنقل مما         
  تحت األنقاض لعدة أيام     اإلسعاف من انتشال الشهداء وإنقاذ الجرحى لساعات طويلة ومنهم من بقى حياً            طواقم

لقد بـذلت    . من كوادر القطاع الصحي من الوصول إلى أماكن عملهم في وزارة الصحة            ٥١٤حيث لم يتمكن    
نهار ضمن خطـة األزمـة التـي         جبارة وواصلت الليل بال    الطواقم الطبية الفلسطينية الرسمية واألهلية جهوداً     

 خدمـة أبنـاء     أجـل وضعتها وزارة الصحة لمواجهة هذا العدوان بإشراك كل مؤسسات القطاع الصحي من             
   .شعبهم
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كما هبت الطواقم الطبية في الدول العربية واإلسالمية واألوروبية بالوصول إلى قطاع غزة ومشاركة                -١٠
 طبيبـاً جراحـاً وممرضـاً ومـسعفاً     ٢٥٠وصل أكثر من إخوانهم في تخفيف آالم الجرحى والمرضى حيث       

 األكبر في تخفيف المعانـاة      ثروإحضار المساعدات الطبية من األدوية والمهمات واألجهزة والذي كان لها األ          
ورفع معنويات الطواقم الطبية وكانوا الشهداء على الجرائم الصهيونية واستعمال جميع أنواع األسلحة المحرمة              

 جـريح إلـى الـدول العربيـة         ١٠٨٠ للعدد الكبير من الجرحى قامت الوزارة بتحويل أكثر من           اً ونظر دولياً
 وخالل هذه األزمة شاركت أمتنـا العربيـة         . منهم استشهدوا في أماكن عالجهم     واإلسالمية واألوروبية وكثيراً  

ة والمستهلكات الطبية   واإلسالمية بإرسال المساعدات الشعبية والحكومية حيث وصلت كميات كبيرة من األدوي          
 سيارة إسعاف واألجهزة الطبية الالزمـة       ٦٥ مولد كهربائي، و   ٢٠ طن، و  ٣٥٠٠ شاحنة ما يعادل     ٢٠٠تقدر  

لعمل الطواقم الطبية في المستشفيات، والتي يقدرها شعبنا ألبناء أمتنا العربية واإلسالمية والـشعوب الحـرة                
 مـع وزارة الـصحة ومـع    ت والذي لم يتم تنسيقه مـسبقاً اعدابالرغم من أن جزء ليس باليسير من هذه المس    

رية مؤسسات السلطة الفلسطينية قد أدى إلى تكرار العديد من المواد واألجهزة بينما بقيت حاجات أخرى ضرو               
  .لعمل المؤسسات الصحية لم تلب

  
واالطـالع  لقد أكدت المعلومات التي حصل عليها من خالل الرصد الميداني ومتابعة أماكن القصف                -١١

على حاالت اإلصابات وملفاتهم العالجية وفحص مخلفات األسلحة على استخدام قوات االحـتالل اإلسـرائيلي           
 حالة أصـيبوا خـالل الحـرب بـشظايا          ٦٠٠لألسلحة المحرمة دولياً في حربها على القطاع وأن أكثر من           

ن العديـد مـن     أرة من الوفيـات و     كبي أعدادميكروسكوبية ملتهبة غير مرئية أدت إلى بتر األطراف وسقوط          
الحاالت التي وصلت بمقارنة ما هو موجود في الكتب والمراجع العلمية الحديثة تؤكـد اسـتخدام االحـتالل                  

 والتي تؤدي للوفاة كما تؤدي في بعض الحاالت إلى اإلصابة بمـرض             المحرمة دولياً " قنابل الدايم "اإلسرائيلي  
 ولقد أكدت المعلومات حدوث عدد كبير من الوفيات ناجمة . شهور٦وز السرطان خالل فترة قصيرة قد ال تتجا

عن استنشاق داخل الفوسفور األبيض وكذلك حروق كيميائية ناتجة عن استخدام قنابـل الفوسـفور األبـيض                 
 وجميعها   ضد المدنيين حيث التزال بقايا هذه القنابل موجودة في أماكن القصف وبعضها مشتعالً             المحرم دولياً 

   .لة لالشتعالقاب
  

أكدت المعلومات كذلك حدوث كارثة صحية وبيئية في القطاع جراء تدمير البنية التحتية وشـبكات               و  -١٢
يجابية من عينات مياه الشرب من الناحية البيولوجية تصل إلـى            إلى نسبة العينات اإل    الصرف الصحي مشيراً  

  .٪ من المعدل العالمي١٪ مقارنة مع ١٦
  

سلطة الوطنية الفلسطينية الخطة األمنية في العديد من مدن الضفة الغربية، إال أن قوات ورغم تطبيق ال  -١٣
االحتالل اإلسرائيلي مازالت تقوم بشكل يومي باختراق هذه المناطق وحصارها وتفرض منع التجـوال علـي                

إلسرائيلي مستمرة   كما والزالت سلطات االحتالل ا     .سكانها وتعتدي علي المدنيين وممتلكاتهم العامة والخاصة      
في بناء جدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات وإقامة الحواجز الثابتة والمتحركة علي الطرق مما حول               

  .مناطق الضفة الغربية إلي كانتونات معزولة
  

 األساسية باعتبارها من الحقوق     اإلنسانوزارة الصحة بصحة    السلطة الفلسطينية من خالل     اهتمام  ن  إ  -١٤
االقتـصادية  اسـتجابة للتغيـرات      على توفير الخدمات الـصحية المتكاملـة للـشعب الفلـسطيني          وحرصها  

 تقدمها علـى بعـض      إلىتشير  والتي  المؤشرات الصحية    أدى إلى تحسن ملحوظ في       الديموغرافية والوبائية، و
لـسطيني علـى    مما يدلل على قدرة القطاع الصحي الف       ة،ح على الص  اإلنفاقحيطة بها مقارنة بنسبة     مالدول ال 

بـالرغم مـن هـذه       MDGsلفية الثالثة   ألهداف ا أتحقيق  ل نجازات ملموسة إه التحديات وتحقيق    ذهالتعامل مع   
 معدُل المراضـة  ومن ارتفاع ممارسات االحتالل مازالت تعاني األراضي الفلسطينية المحتلةإال أن   نجازاتاإل
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في هذا التقرير أهم آثار نستعرض  وس.يةذلسمنة وسوء التغ وا، المزدوج لألمراض المعدية والمزمنةثرومن األ
  .الحصار واإلغالق والعدوان علي السكان والقطاع الصحي في األراضي الفلسطينية المحتلة

  
  الوضع االقتصادي

  
أدت إلـى     وعدم كفاية الدعم المالي     الفقر والبطالة  يارتفاع معدل المتمثلة في   االقتصادية   غيرات الت إن  -١٥

٪ ٢٠ حـوالى ارتفع معدل البطالة إلـى   ٢٠٠٨ عام في .مالية وإدارية في القطاع الصحيمعوقات و مشاكل
٪ من  ٤٠(٪  ٦٠ارتفع معدل الفقر إلى أكثر من        و )ي الضفة الغربية  ف٪  ١٣٪ من السكان في قطاع غزة و      ٥٥(

تيجـة لإلجـراءات    ن )٪ يعانون من الفقر المدقع    ٤٩٪ في قطاع غزة من بينهم       ٨٠السكان في الضفة الغربية و    
 إضافياً علـى وزارة     عبئاً وبالتالي يشكل    ،يشكل عائقاً كبيراً أمام قدرة الفرد على دفع نفقات العالج         اإلسرائيلية  

  ٢٠١٠االقتصادية الفعلية والمتوقعة حتى عام  غيراتالتالجدول التالي يوضح  .الصحة
  
 ٢٠١٠االقتصادية الفعلية والمتوقعة حتى عام  غيراتالت: ١ جدولال

 البنود القيمة المتوقعة  القيمة الفعلية
٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

بماليين ( سميإجمالي الناتج المحلي اال
٧‚١١٥ ٦‚٥٦٤ ٦‚٠٨٣ ٥‚٠٥٤ ٤‚٥٣٣ ٤‚٤٧٨ )الدوالرات األمريكية

بماليــين (الــدين العــام الخــارجي 
 - - - ١‚١١٨ ١‚٢٩٧ ١‚٢٩٧ )الدوالرات األمريكية

 مـن النـاتج المحلـي       نصيب الفرد 
١‚٦١٤ ١‚٥٣٥ ١‚٤٦٧ ١‚٢٥٨ ١‚١٦٦ ١‚١٩٠  ) األمريكيبالدوالر( االسمي

نسبة مئوية من القوة    (معدالت البطالة   
 ٢١‚٥ ٢١‚٨ ٢٢‚٠ ٢١‚٥ ٢٣‚٦ ٢٣‚٥ )العاملة

 - - ٦٠ ٦٥ ٥٨ - )٪(معدل الفقر 
  

الشرائية للدوالر وغالء األسعار    إن تدهور األوضاع االقتصادية وارتفاع معدل التضخم وهبوط القيمة            -١٦
في قطـاع غـزة      السكان   ٪ من ٨٠أصبح  حيث   بالغ على قدرة الفرد على الدفع للخدمات الصحية          أثركان له   

 وكذلك  . العالمي والجمعيات المختلفة   األغذية وبرنامج   األونروايعتمدون علي المساعدات اإلنسانية المقدمة من       
في المواد الغذائية بصفة عامة والمنتجات الحيوانية والحليب واأللبان بشكل           بالغ على النقص الحاد      أثركان له   

خاص، التي ارتفعت أسعارها ألضعاف مضاعفة مقارنة باألشهر السابقة، إضافة إلي تراكم النفايات الصلبة في 
شـهور  الشوارع وطفح المجاري بسبب نقص الوقود وإضراب عمال البلديات الذين لم يتقاضوا رواتبهم منـذ                

وخاصة   علي األوضاع الصحية للسكان في األراضي الفلسطينية المحتلة        طويلة، كل هذه العوامل انعكست سلباً     
 يبين نسبة التغيـر فـي       التاليالجدول  و .النساء واألطفال، ويتوقع ارتفاع معدالت فقر الدم وسوء التغذية بينهم         

   .خمالناتج القومي اإلجمالي ومعدالت التضفي النمو الحقيقي 
  
  
  
  



 A62/INF.DOC./1          Annex    الملحق         ١/وثيقة معلومات/ ٦٢ج

8 

  في الناتج القومي اإلجمالي ومعدالت التضخمالنمو الحقيقي نسبة التغير في : ٢ جدولال

 )توقع(نسبة التغير السنوي )فعلي(نسبة التغير السنوي   
  ٢٠١٠ ٢٠٠٨٢٠٠٩ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥

إجمـالي النـاتج     /النمو الحقيقي 
 )١٩٩٧أسعار السوق ( المحلي

 ٦‚٥ ٥‚٥ ٣ صفر ٤‚٨- ٦

 ٢‚٥ ٣ ٣‚٥ ٦‚٩ ٣‚٣ ٢‚٣ )نهاية الفترة(دل التضخم مع

 ٢‚٥ ٣ ٤ ٢‚٧ ٣‚٨ ٣‚٦ )المتوسط( معدل التضخم
  

متعلقة بالتمويل الناجم عـن ارتفـاع حجـم    مالية مشاكل   إلى   كذلكاالقتصادية أدت    غيراتالته  ذه نإ  -١٧
     باإلضافة لعدم االنتظـام    رادات  ن عليهم والمتزامن مع النقص في اإلي      الخدمات المترتب على ارتفاع عدد المؤم

بـسبب عـدم تـوفر     ارتفاع نفقات العالج خارج الوزارةوالتأخير في توفير السلف المالية في المستشفيات و
قـد  لو .هاالحكومية وتدني رضا المستفيدين منالصحية ضعف مستوى جودة الخدمات الخدمات داخل الوزارة و  

روفات  أما مجموع مـص    . دوالر ١٤٠ حوالى للفرد   ٢٠٠٨م  عا المصروفات الكلي على الصحة في       بلغ معدل 
 مليـون دوالر    ٨٠ مليون دوالر منها     ١٥٠ حوالى على القطاع الصحي فقد بلغ       ٢٠٠٨عام  وزارة الصحة في    

الجدول التالي يبين إيـرادات الـسلطة الفلـسطينية         و . دوالر للفرد الواحد   ٤٢للرواتب واألجور أي بما يعادل      
  .كنسبة من الناتج المحليتشغيلية واألجور والنفقات ال

  
 كنسبة من الناتج المحليإيرادات السلطة الفلسطينية واألجور والنفقات التشغيلية : ٣ جدولال

 المالية العامة كنسبة من الناتج المحلي
٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ٢٥‚٧ ٢٥‚٤ ٢٤‚٤ ٢٣‚٦ ٢٥‚٤ ٢٧‚٥  اإليرادات
 ٢١‚٧ ٢٣ ٢٤‚٤ ٢٥‚٤ ٢٦‚٣ ٢٢‚٤ األجور

تتضمن النفقات  (النفقات التشغيلية   
 )الرأسمالية العادية

١٤‚٤ ١٤‚٨ ١٥‚٩ ١٤‚٤ ١٦‚٥ ١٤‚٥ 

 ٥‚٢ ٥‚٨ ٦‚٦ ١٠‚٦ ٧‚٤ ٧‚٧ صافي اإلقراض
 
بعـض الكـوادر المؤهلـة فـي        تعيين  نقص في   حداث  إ إلى   كذلكاالقتصادية أدت    غيراتالتهذه   نإ  -١٨

تدني األجـور   بسبب  هجرة الكفاءات   شعة والكلى والقبالة و   لتخدير واأل وخاصة ا المجاالت الطبية والتمريضية    
 منها أصبح   ن كثيراً إسعاف حيث   عدم االنتظام في تجديد األجهزة الطبية وسيارات اإل       ووضعف نظام الحوافز    

 وفـي زيـارة     .ضافة إلى عدم كفاية أعمال الصيانة في بعض المستشفيات وتأخرها         عطال باإل  وكثير األ  قديماً
سيد جون هولمز وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة، إلي قطاع غزة                ال
دمت من الشقاء واألوضـاع المزريـة       لقد ص " قال للصحفيين عند نهاية زيارته       ،٢٠٠٨فبراير  /  شباط ١٥ في

ة وكمية البضائع المحدودة التي تـدخل       التي شاهدتها، إن هذا يرجع إلي القيود اإلسرائيلية المفروضة علي غز          
األمر األساسي لتخفيـف هـذا      " وأضاف   .)"٪ من الكميات التي كانت تدخل في العام الماضي        ١٠أقل من (غزة  

 السماح لكميات أكبر من المساعدات اإلنسانية والبضائع التجارية لكي يستطيع           أجلالوضع هو فتح المعابر من      
  ."صلوا علي أبسط مبادئ الكرامة اإلنسانيةالناس أن يعيشوا حياة أفضل، ويح
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  وضاع الصحية لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيليةاأل: الوضع السياسي
  

 أسير فلـسطيني وعربـي      ١١ ٥٠٠ ما يقارب من  بلغ عدد األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي          -١٩
، مـن بيـنهم     دولة االحتالل اإلسرائيلي   ومركز توقيف وتحقيق في       ومعتقالً  سجناً ٢٥موزعين على أكثر من     

 فما فوق    مضى على اعتقالهم عشرون عاماً      أسيراً ٨١و  عاماً ٢٥ علىقالهم ما يزيد    ت مضى على اع   أسيراً ١٣
 يحتجزون فـي   أسيرا٩٢٠ًعدد األسرى اإلداريين  فيما بلغ . معتقلين قبل اتفاقيات أوسلو أسيرا٣٥٢ًمن أصل  

 لمبـادئ حقـوق    صـارخاً بررات األمن والملف السري، ما يعتبر انتهاكـاً عدة سجون لفترات طويلة تحت م   
 العزل  ضد األسير الفلسطيني بوضعه في    مت  اصالتمارس إدارات السجون اإلسرائيلية سياسة القتل        و .اإلنسان

 العقابية الهادفة للمس بكرامة األسـير والنيـل مـن           اإلجراءاتاالنفرادي بشكل منظم ومنهجي باعتبارها أحد       
 معنوياته عن طريق وضعه في زنزانة انفرادية ضيقة ولفترة غير محددة قد تمتد لسنوات، وتقوم بعزله كليـاً                 

 أن  ى مؤسسة مانديال المعنية بملف األسـر       وبينت .عن العالم الخارجي وتحرمه من كافة الحقوق واالحتياجات       
ة وأنها رطبـة ومليئـة بالحـشرات        غرف العزل وأقسامه المنتشرة في معظم السجون ال تصلح للحياة اآلدمي          

ومحكمة اإلغالق ويحرم فيها األسير من الخروج إلى ساحة النزهة إال مرة واحدة وعادة ما يكون األسير مكبل 
 يـة  ضاعفت الظروف االعتقال   كمااليدين والرجلين، وال يسمح له بااللتقاء مع باقي األسرى أو بزيارة األهل،             

ردي أوضاعهم الصحية، خاصة في ظل اإلهمال المتعمد والمماطلـة بتقـديم            الصعبة لألسرى والمعتقلين من ت    
 أسير وأسيرة بحاجـة إلـى عـالج         ١٣٠٠ حوالى المرضى، وأنه من خالل التقارير تبين أن         لألسرىالعالج  

ومتابعة طبية يتم احتجازهم في عدة سجون وال يقدم لهم العالج المناسب والعناية الصحية الالزمة، وأن عـدد                  
   .١٩٢ بلغ ٢٠٠٨ وحتى عام ١٩٦٧سرى الشهداء منذ عام األ
  

 وبشكل دائم في مستشفى الرملـة        أسيراً ٣٢إلى احتجاز قرابة     ىلرعاية األسر مانديال  مؤسسة  ولفتت    -٢٠
ة نتيجة وضعهم الصحي المستعصي وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لتردي األوضاع الصحية لألسرى، مطالب             

ة العالمية بتحمل مسؤولياتهما تجاه ما يجري فـي الـسجون والمعـتقالت             ظمة الصح مجلس األمن الدولي ومن   
اإلسرائيلية من إهمال طبي ومماطلة في تقديم العالج وما يترتب على ذلك من خطر يهدد أرواح آالف األسرى 

تهاكـات   الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بعض االن      ىوأوردت جمعية نفحة للدفاع عن األسر      .واألسيرات
  :ىالطبية التي يتعرض لها هؤالء األسر

اإلهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العالج وعدم إجراء العمليات الجراحية لألسرى              )أ(
  .المرضى

عدم تقديم العالج الناجع لألسرى المرضى كل حسب معاناته، فالطبيب في السجون اإلسرائيلية               )ب(
 . ماءبكوبأو  باراسيتامول لذي يعالج جميع األمراض بقرصهو الطبيب الوحيد في العالم ا

 .عدم وجود أطباء مختصين داخل السجن وأطباء مناوبين ليالً لعالج الحاالت الطارئة  )ج(

 .ىعدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين حيث يوجد العديد من الحاالت النفسية بين األسر  )د(

 .وي االحتياجات الخاصةعدم توفر األجهزة الطبية المساعدة لذ  )ه(

 .عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة لألسرى المرضي  )و(

نقل المرضى المعتقلين لتلقي العالج في المستشفيات وهم مكبلو األيدي واألرجل في سـيارات                )ز(
 .شحن عديمة التهوية

اخـل  حرمان بعض األسرى ذوي األمراض المزمنة من أدويتهم كنوع من أنـواع العقـاب د                )ح(
 .السجن
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  من غيـرهم حيـث اعتقلـت       أكثر النساء يعانون    واألسيرات األطفال األسرىن  أكره  ذومن الجدير     -٢١
، وتعرض العديد منهم خـالل فتـرة اعتقـالهم           قاصراً  طفالً ٣٤٠ علىسلطات االحتالل اإلسرائيلي ما يزيد      

 سـلطات االحـتالل     تنتهـك نية، و لصنوف متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامـة اإلنـسا          
اإلسرائيلي ومن خالل سياساتها القمعية والوحشية ضد األسرى وخاصة األطفال كـل المواثيـق واألعـراف                

دخل و .١٩٨٩الدولية وتضرب بعرض الحائط مبادئ اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام              
أسيرة يعشن ظروفاً صـعبة فـي        ٩٩ منهن   ي فلسطينية، بق   مواطنة ٦٠٠ حوالىاالحتالل اإلسرائيلي   سجون  

داخل السجن في ظروف صـعبة      أربع أسيرات وضعن مواليدهن      من بينهن    . والجلمة "هشارون"سجن التلموند   
وكالعـادة تنقـل      فالوالدة داخل السجن ال تتم بشكل طبيعي، كما تفتقر للحد األدنى من الرعاية الطبية،              .للغاية

من معاناتهن، وتحت حراسة عـسكرية       ل من السجن إلى المستشفى في ظروف صعبة تفاقم        األسيرات الحوام 
لمعدنية، دون الـسماح لعـائالتهن بالحـضور والوقـوف           ا وأمنية مشددة ومكبالت األيدي واألرجل باألصفاد     

بعد عملية  بالسالسل الحديدية أيضاً، حتى لحظة دخولهن لغرف العمليات، و         بجانبهن، ويتم تقييدهن في األسرة    
   .تقييدهن ثانية بالسرير الوالدة يعاد

  
ن من نقص فـي الـوزن        حيث يعاني  والوضع الصحي لألسيرات عموماً في غاية السوء والصعوبة،         -٢٢

ـ وافتقاره للمواد الغذائية األساسية المتنوعة، ومعـاملتهن بقـسوة مـن ق            وضعف عام بسبب رداءة الطعام     ل ب
عانـاتهن،   م اة لوضعهن واحتياجاتهن الخاصة في مرحلة الحمل، ما يفاقم مـن          والسجانات دون مراع   السجانين

 .السيما وأنهن يحتجن في هذه الفترة إلى رعاية طبية خاصة في ظروف صحية مناسبة ونظام غـذائي مميـز     
والجمعيات الحقوقية الدولية إلى ضرورة التحـرك        وبهذا الصدد تناشد وزارة الصحة منظمات حقوق اإلنسان       

اإلسرائيلية لوضع حد لمعاناة األسيرات، وضرورة تـوفير الرعايـة            وممارسة الضغط على الحكومة    جلاالع
  قبل الوالدة وبعدها، مؤكدة أن من حق الحوامل منهن أن ينجبن كباقي األمهـات              ،الحوامل والعالج لألسيرات 

وطريقة الـوالدة    على شكل وأن يحتضن أطفالهن في ظروف إنسانية، فمن العار على العالم أن نبقى صامتين              
  .في سجون االحتالل اإلسرائيلي

  
  االعتداءات اإلسرائيلية على المدنيين 

  
مواطناً فلسطينياً برصاص ونيران قوات االحتالل اإلسرائيلي،       === ، حوالى   ٢٠٠٨استشهد في عام    

يـال  شهيداً نتيجـة عمليـات االغت     ===  شهيدات و   ===طفالً دون سن الثامنة عشر، و     === منهم  
 . شهداء على الحواجز العسكرية== اإلسرائيلي و

  
تكون ناتجة عـن شـظايا      ) ٪ من إجمالي الجرحى   ٦٦(معظم اإلصابات التي تصل إلى المستشفيات         -٢٣

الصواريخ والقذائف الجديدة والمتطورة والتي تؤدي إلي بتر األعضاء وحرق كامل لألجسام المصابة، وهـذا               
 كما تخضع معظم اإلصابات لعمليات جراحية وبتر وتفحم لألطراف واحتراق           يدلل على حجم وشدة اإلصابات،    

يمتد إلى معظم أنحاء جسم المصابين، حيث تحدث الشظايا فتحات صغيرة وتنتشر داخل الجسم محدثة تهتـك                 
وحروق لألمعاء والطحال ومعظم األحشاء الداخلية األخرى، مع العلم أن هذه الشظايا قد تحتوي على بعـض                 

 علـى حيـاة     اًاً سـلبي  أثراد السامة واإلشعاعية بسبب ما تحدثه من تمزق جسدي واحتراق داخلي سيترك             المو
  وتظهر الشظايا كأنها تراب منتشر على أجسام المصابين بمدخل صغير جداً.ومستقبل المصابين بعد أن يتعافوا

إن األطباء في مستشفيات و .األمعاءوتخرج محدثةً فتحات كبيرة يصاحبها تهتك شديد للعظام واألنسجة والكبد و
 من الشهداء والجرحى عندما يتم تشخيصهم       اًوزارة الصحة يواجهون إصابات من نوع جديد، مع العلم أن كثير          

في المستشفيات ال يشاهد عليهم آثار شظايا مما يثير الشك حول وجود مواد جديدة متفجرة يتم استعمالها ضـد                   
يحتاج المصابين إلى المكوث أيام طويلة في المستشفيات إضافة لحـاجتهم إلـى              و . العزل نين الفلسطينيي يالمدن

      .التأهيل والمتابعة الشديدة والمتواصلة بسبب االلتهابات الشديدة والتسمم الدموي الناتجة عن اإلصابة المباشرة
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جنة طبية تقوم   لذلك تناشد وزارة الصحة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان بضرورة إرسال ل             -٢٤
 كما  .بفحص الجرحى والتأكد من وجود مواد سامة تركتها القذائف اإلسرائيلية داخل أجساد الشهداء والجرحى             

 وقف استخدام األسلحة المحرمة دولياً      أجلتطالب وزارة الصحة المؤسسات الدولية الضغط على إسرائيل من          
  .تهمن في منازلهم وأماكن تجمعاين العزل واآلمنيضد المدني

  
، أكثر من ٢٠٠٨ أغسطس/ آب إلي يونيو/ حزيرانكما منع إغالق معبر رفح الحدودي في الفترة من 

 من العالقين علي الحدود المصرية الفلسطينية من العودة إلي ديارهم، وقد تـوفي مـنهم                اًمواطن=== 
الـصحية  سيدات، معظمهم من المرضي الذين تدهورت أوضاعهم         == محالة، من بينه  == أكثر من   

   .بعد انتهاء عالجهم في المستشفيات المصرية واألردنية
  

 نقص إمدادات الغذاء 
  

أبريـل  /  نيـسان ١٤ ، فـي "األونروا"أكدت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          -٢٥
 ومواد الطاقة وغيرها    مازالوا يواجهون نقصاً حاداً في المواد األساسية والغذائية       " أن سكان قطاع غزة      ،٢٠٠٨

من متطلبات الحياة، نتيجة للحصار الذي مازالت تفرضه السلطات اإلسرائيلية علـى تحركـات األشـخاص                
 طفل تقل أعمارهم عـن      ١٠٠ كل   ن أطفال من بي   ١٠أن هناك   و ."٢٠٠٧يونيو  / حزيرانوالبضائع منذ شهر    

، ٢٠٠٦-٢٠٠٤بـين   ٪ خالل الفترة ما٣,٠ه سنوات يعانون من قصر القامة المزمن أو الحاد، بارتفاع قدر         ٥
 يعـانون    طفالً ١٣ ٧٤١ هناكأن  و .٪ في قطاع غزة   ١٢,٤٪ في الضفة الغربية مقابل      ٧,٩وبلغت هذه النسبة    

 من األطفال كانت أوزانهم أقل من       ٣٨ ٨١٨ حوالىهناك  من جهة أخرى    و .٪٢‚٩ من نقص الوزن أي بنسبة    
  .لوالداتمن ا) ٪٧(هم دتالمعدل الطبيعي وقت وال

  
أن عدد شاحنات المواد الغذائية واإلنسانية التي دخلت القطاع تنـاقص            "الوكالةوذكر بيان صادر عن       -٢٦

أبريـل  / نيـسان  شاحنة خالل شـهر      ٢٤٠٠ حوالىمارس إلى   / آذار آالف شاحنة خالل شهر      ١٠من معدل   
  ." أسعار اللحوم ألرقام قياسية إلى أن النقص الواضح في أعالف الحيوانات أدى إلى ارتفاع، مشيرا٢٠٠٨ً

  
التـابع  " أوتشا" المحتلة   ةوفي تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطيني            -٢٧

أن اإلغالق أدى إلي تراجع لالقتصاد وزيادة تكـاليف         فيه   أوضح   ٢٠٠٨أبريل  /  نيسان ٢٣ لألمم المتحدة في  
٪ ٣٤ حوالىن أ٪ من األسرة الفلسطينية و   ٨,٧ن معيالت ألسرهن بلغت     ن نسبة السيدات الالتي أصبح    أالنقل، و 

 باإلضـافة إلـي أن      .٪ معرضين لخطر غيابه   ١٢من السكان يعانون من غياب األمن الغذائي، باإلضافة إلي          
 نتيجة انخفاض   ٢٠٠٦ في العام     كبيراً الناتج اإلجمالي المحلي في األراضي الفلسطينية المحتلة قد شهد تراجعاً         

 قـدره   طرأ ارتفاعـاً   ولقد .خل األسر الفلسطينية وعدم وجود االستثمارات واألمن بسبب اإلغالق والحصار         د
، وعلى الرغم من هذا االرتفاع      ٢٠٠٦-٢٠٠٤٪ على نسبة األسر التي تستهلك الملح المؤيدن خالل الفترة           ٣١

  . من األسر ال تستهلك الملح المؤيدن)٨٩ ٥٢٧(٪ ١٤,٣ حوالىإال أن هناك 
 

  نقص إمدادات الوقود والكهرباء في قطاع غزة
  

٢٨-  بـأن   ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٨ ن تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في          بي 
 ساعة  ١٢-٨معظم العائالت والمؤسسات الصحية في قطاع غزة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من               

 بتعليمـات مـن وزارة الـدفاع        ٢٠٠٨فبرايـر   /  شباط ٧ كهرباء اإلسرائيلية في   هذا وقررت شركة ال    .يومياً
إن تخفـيض التيـار     و . ميجاوات أسـبوعياً   ٠,٥اإلسرائيلية تخفيض إمدادات الكهرباء إلي قطاع غزة بنسبة         

ة لمياه الكهربائي والطاقة يفرض ضغوطاً هائلة على شبكة غزة الكهربائية المتداعية مما يؤثر على البنية التحتي            
  . على توفير الرعاية الصحية للمدنيين في قطاع غزةالشرب والصرف الصحي، ويشوش أيضاً
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ها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، إلى أن واردات القطـاع مـن الوقـود            قوتشير األرقام، التي وث     -٢٩
أكتـوبر  / ين األول  تـشر  ٢٥ والمحروقات قد تقلصت منذ قرار السلطات اإلسرائيلية بخفض الواردات بتاريخ         

٪ من إجمالي تلك الكميات التي كانت تورد قبل القـرار، حيـث انخفـضت واردات                ٥٠ إلى أكثر من     ٢٠٠٧
 ،٢٠٠٧نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٨ وبتاريخ .٪٧٣ و ٪٦٠البنزين والسوالر والغاز المنزلي بنسبة تتراوح بين        

 ميات الوقود التي تورد إلى القطاع مرة أخـرى        سلطات اإلسرائيلية قراراً جديداً، خفضت بموجبه ك      الأصدرت  
 رفـضت محكمـة العـدل       ٢٠٠٨ينـاير   /  كانون الثاني  ٣٠ وفي .)٪ من احتياجات القطاع   ١٠إلى أقل من    (

اإلسرائيلية العليا طلب منظمات حقوق اإلنسان الخاص بخفض السلطات اإلسرائيلية لكميات الوقود والكهرباء             
لذلك رفضت جمعية أصحاب شركات البترول والغـاز ومحطـات الوقـود            ونتيجة   .التي تزودها لقطاع غزة   

/  نيـسان  ٧ ومشتقاته في قطاع غزة، استالم المحروقات والغاز الواردة إلى القطاع منذ يوم االثنين، الموافـق              
 والتـي ال تكفـي       لمواصلة سياسة تقليص حجم الكميات الموردة إلى قطاع غـزة          اً وذلك نظر  ،٢٠٠٨أبريل  

  .األساسيةاحتياجاته 
  

ماثيـاس  ) ونـروا األ( الشرق األدنى    في وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     غوثوقال رئيس مكتب وكالة       -٣٠
 اعتبرت فيه  مشتركاًن ثماني منظمات تابعة لألمم المتحدة أصدرت بياناً   إ ٢٠٠٨أبريل  /  نيسان ١٦ فيبرجارد  

 من  ٪٥٦طاع غزة الذين يشكل األطفال نسبة        على صحة ورفاه سكان ق     الوضع الراهن في القطاع يمثل خطراً     "
 وأضاف أن المنظمات الثمان التي وقعت البيان أكدت أن الوضع الحالي تسبب بتعطيـل               .إجمالي عدد السكان  

 إلـى    مشيراً األغذية على المدارس والمرافق الصحية وتوزيع       أثر المتحدة في غزة حيث      األمم منظمات   أعمال
أكد المركـز    و ."حطات البنزين فإن عمليات النقل العادية داخل القطاع توقفت        نه وفي ظل غياب الوقود في م      أ

ل سـلطات االحـتالل،     بأن وقف إمدادات قطاع غزة بالوقود من ق       "اليوم،  في نفس   الفلسطيني لحقوق اإلنسان،    
حطة  م ١٤٥٪ من العملية التعليمية، وإغالق      ٥٠٪ من قطاع النقل والمواصالت، وتعطيل       ٨٥تسبب بشلل نحو    

وبات يخشى من شلل تام لكافة مرافق الحياة األساسية، كخدمات توصيل مياه الشرب، ومعالجـة ميـاه                  .وقود
  ."الصرف الصحي، وجمع النفايات من الشوارع واألحياء السكنية

  
  فـي المتحدة في قطاع غزة في حوار مع إذاعة األمم) نرواواأل(قال جون غينغ مدير عمليات وكالة   و  -٣١
 ل المنظمـات الدوليـة أو القطـاع       ب سواء من ق   في قطاع غزة  الجهود اإلنسانية    نإ "٢٠٠٨أبريل  / ن نيسا ٢٣

لم يتلقوا أي كميات مـن       ، إال أنهم  تر من الديزل شهرياً    ألف ل  ةائموثمانالخاص والعام تحتاج إلى ثالثة ماليين       
وكالـة إغاثـة    " أن   جانجف السيد   وأضا". ٢٠٠٨ بريلأ/ نيسانالوقود منذ إغالق المعبر في التاسع من شهر         

/  نيـسان  ٢٤  مـن   في قطاع غزة ابتداء    اإلغاثيةأوقفت كافة العمليات    ) نرواواأل(تشغيل الالجئين الفلسطينين    و
 الوقود سيؤدي إلى وقف كافة      دن نفا إ وقال   . الوقود الالزم لتشغيل شاحناتها ومراكزها     د بسبب نفا  ٢٠٠٨أبريل  

 العالمي ألكثر من مليون فلـسطيني فـي         األغذيةنروا وبرنامج   ومواد التموينية لأل  غاثية وتوزيع ال  العمليات اإل 
 لقواربهم والمزارعون ال يجدون      وقودها والصيادون ال يجدون وقوداً     د وأضاف أن المطاحن سينف    .قطاع غزة 

  ." لري زراعتهم إضافة إلى شلل الصناعات ونظام الحياة اليوميوقوداً
  

  :وقود كما يليويمكن تلخيص أثر نقص ال
  

  تأثير نقص الوقود والكهرباء علي الوضع الصحي في قطاع غزة 
  

إن نقص كميات الوقود والكهرباء التي تحصل عليها وزارة الـصحة بـسبب الحـصار واإلغـالق                   -٣٢
  : واإلجراءات اإلسرائيلية يؤدي إلي
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طوارئ والعمليات  توقف العديد من العمليات الجراحية حيث أصبحت تقتصر فقط على حاالت ال             •
 .الهامة

كسجين ألنها بحاجة لتيار كهربائي قـوي ال تـوفره المولـدات            وتوقف عمل بعض محطات األ      •
 .الكهربائية الصغيرة

 .٪ من طاقتها٥٠تعمل أقسام األشعة بنسبة   •

 بسبب انقطاع   وحدات غسيل الكلى  ووقف عمل   تعطل  ازدياد معاناة مرضي الفشل الكلوي نتيجة         •
 .كهربائيالتيار ال

مـاكن   على العمل خاصة في األ     تعطيل عمل المكيفات المركزية في المستشفيات وهذا يؤثر سلباً          •
 .ع حديثي الوالدةالعناية المركزة والعناية المركزة للمواليد الرضالمغلقة مثل غرف العمليات و

تتلف النقطاع التيـار    التأثير علي صالحية وحيوية وحدات الدم والبالزما المخزنة فيها والتي قد              •
  .الكهربائي عليها أكثر من ساعتين

 
   مياه الشرب والصرف الصحي في قطاع غزةىتأثير نقص الوقود والكهرباء عل

  
 بئـر ميـاه،     ١٤٠ مرفقـاً، منهـا      ١٨٠عدد مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غـزة          يبلغ    -٣٣
جميـع تلـك    مع العلـم أن      .حي محطات معالجة مياه صرف ص     ٣محطة ضخ مياه وصرف صحي، و      ٣٧و

المرافق بحاجة لصيانة دورية وقطع غيار ومستلزمات فنية غير متوفرة في األسواق المحلية جراء الحـصار                
٪ فقط من احتياجاتهـا     ٥٠ تسلمت سلطة المياه     ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون األول  ففي شهر    .واإلغالق اإلسرائيلي 

 كما أن المـشاريع الخاصـة       .ياه الخاصة بالشرب بشكل مستمر    من الوقود، مما أدى إلى عدم انتظام توفير الم        
يونيـو  / حزيـران  قد تم تعليقها من منتصف شهر        فبشبكات مياه الشرب والممولة من البنك الدولي واليونيسي       

، بسبب عدم القدرة على إدخال األجهزة والمعدات واألنابيب والصمامات والمضخات وقطـع الغيـار               ٢٠٠٧
 كما أن نقص قطع الغيار أدى إلى توقـف          .لشبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي      الالزمة   تللماكينا

دت فترة الحصار أصبح للنقص في األجهزة       اعدد كبير من أبار المياه وبالتالي نقص في مياه الشرب، وكلما ز           
قريـر   ويـشير ت   .وقطع الغيار تأثيره األشد على كمية ونوعية مياه الشرب وعلى تصريف الميـاه العادمـة              

 بأن العمل الجزئي لمحطة الضخ الرئيسية للمياه في مدينة غزة يؤثر على تزويـد الميـاه اآلمنـة                   فلليونيسي
تلويـث ميـاه     وقوع خطر محدق سيؤدي إلى    من  جهات االختصاص   تتخوف  و . فلسطيني ٦٠٠ ٠٠٠ حوالىل

ة لعملية تطهير وتعقيم    الشرب في قطاع غزة جراء عدم توفر مضخات حقن مادة الكلور وقطع غيارها الالزم             
مياه الشرب، ما ينذر بكارثة صحية ناجمة عن تلوث مياه الشرب وانتشار األمراض واألوبئـة لـدى مليـون                   

   .ونصف المليون مواطن في قطاع غزة
  

كما أن توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل يؤدي إلي صرف كميات كبيرة مـن                   -٣٤
وتـشهد   .الجة إلي البحر، مما يؤدي إلي تلوث مياه البحر واألسماك والشواطئ         مياه الصرف الصحي غير المع    

شواطئ بحر قطاع غزة نسب مرتفعة من التلوث، بسبب ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحـر دون أن تـتم        
   .معالجتها، األمر الذي يفاقم من أزمة البيئة والصحة العامة التي تعاني من تدهور مستمر

  
رات البلديات التي تنقل القمامة عن العمل، بسبب عدم توفر الوقود وقطع الغيـار، وهـذا       وتوقفت سيا   -٣٥

  .يؤدي إلي تراكم القمامة في الشوارع ويؤثر على الصحة العامة ويهدد بانتشار األمراض
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ما في قطاع غزة فأكثر مـن       أيعاني ثلث السكان من نقص شبكات المياه ونقص في المياه في الصيف               -٣٦
 أسرة مازالت ال تحصل على مياه الشرب ٧٦ ١٣٤ حوالىهناك و .صحيالسكان ال يملكون نظام صرف     لث  ثُ

قطع الكهرباء عن قطاع غزة يعيـق تـشغيل مـضخات الميـاه             ن  وأ٪ من العائالت،    ١٢,٢اآلمنة، أي بنسبة    
  . يومياً ساعات٣ إلىوالثالجات في المنازل والمراكز الصحية، علماً بأن المياه تضخ لمدة ساعتين 

 
  منع مرضى قطاع غزة من العالج في الخارج 

  
 اإلغالق على إمكانية إيـصال الرعايـة   أثرأن "بينت السيدة أبو زيد في نفس الخطاب المذكور أعاله      -٣٧

ن الطلب على تلك الرعاية آخذ بالتزايـد فـي وقـت            وأ ،الطبية إلى خارج غزة لهو أمر محزن بشكل خاص        
ية الطبية داخل غزة، ومع ذلك فإن نظام التصاريح الذي تفرضه السلطة المحتلـة              تنخفض فيه مستويات الرعا   

 وقد عانى الكثيـرون     .شد صرامة أ السماح بعمليات التحويل الطبي إلى الخارج قد أصبح          أجلاإلسرائيلية من   
ت التي كـان    من تأخر أو حتى منع معالجتهم، األمر الذي فاقم من أحوالهم الصحية وأدى إلى العديد من الوفيا                

  ."يمكن تفاديها بين الفلسطينيين
  

ورغم ما تبذله الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة من جهود حثيثة ومتواصلة وتـستثمر عالقاتهـا                 -٣٨
العربية واإلقليمية لتسهيل سفر المرضي الفلسطينيين في قطاع غزة للعالج في مستشفيات الـدول المجـاورة،                

   .ائيلي مازالت ترفض سفر المئات من المرضيأن سلطات االحتالل اإلسر إال
  

فبرايـر  /  شـباط  ١٦ فـي    ويبين تقرير دائرة العالج التخصصي في وزارة الصحة الصادر في غزة            -٣٩
 إلي زيادة كبيرة في عدد التحويالت الطبية للخارج، حيـث زاد عـدد              ى أن الحصار اإلسرائيلي قد أد     ،٢٠٠٨

 ويـضيف   .٢٠٠٦٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام        ٦٣ بمعدل   ٢٠٠٧المحولين في النصف الثاني من العام       
التقرير، أن سبب هذه الزيادة يرجع إلي النقص الحاد في اإلمكانيات الدوائية والفنية الالزمة لعالج المرضـى،              

   . العالج خارج مستشفيات وزارة الصحةيمما دفع األطباء إلي تحويل المرضى لتلق
  

 عدد التحويالت لمرضى األورام     ى قد طرأت عل   أيضاً) ٪١١٨(ر أن زيادة كبيرة     كما يبين نفس التقري     -٤٠
، وعدم إمكانية شرائها، وعدم      جرعات العالج الكيماوي بشكل كافي     في نفس الفترة المذكورة، بسبب عدم توفر      

  .توفر بعض الفحوصات الطبية الضرورية لهؤالء المرضى
  

 )إيـرز ( بيت حانون     لسفر المرضى من قطاع غزة عبر معبر       وبسبب اإلجراءات اإلسرائيلية المعيقة     -٤١
، فقد وثقت دائرة العالج التخصصي وفاة "إعاقة دخولهم أو تأجيل دخولهم أليام أخرى بعد إصدار تصاريح لهم"

 في حين وصل إجمالي عدد الوفيات بين . من بين المرضي كنتيجة مباشرة لهذه اإلجراءات الجائرة مريضا٢٠ً
منع سلطات االحتالل   والحصار اإلسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة        المرضي بسبب إغالق المعابر و    

ـ  ٢٧٣ حـوالى  إلـي  من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج    المرضي  اإلسرائيلي    ى وفـاة حت
  . ٢٠٠٩فبراير / شباط ١٦
  

ـ          ى الحصار اإلسرائيلي عل   إن استمرار   -٤٢  ى قطاع غزة سيؤدي إلي حدوث مضاعفات طبية بين المرض
  .وتعقد أوضاعهم الصحية، باإلضافة إلي ارتفاع معدالت الوفاة بينهم

  
 إلي المستشفيات    الذين كانوا يحولون سابقاً    ى اإلغالق المستمر لمعبر رفح إلي تحويل المرض       وقد أدى   -٤٣

ستشفيات إسرائيل والضفة الغربية والقدس، مع ما يرافق ذلك مـن تـأخير فـي               المصرية لتلقي العالج في م    
 بسبب صعوبة الحصول علي تصاريح للسفر من الجانب اإلسرائيلي، وارتفاع تكلفة عالجهم،             ىوصول المرض 

  .وزيادة الضغط علي المستشفيات في الضفة الغربية والقدس
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 الذين  ى٪ من مجموع المرض   ٦٤د وافق فقط علي دخول      ويبين نفس التقرير أن الجانب اإلسرائيلي ق        -٤٤
، مع العلم أنه يتم إرجاع العديد منهم ومنعهم         "إيرز"تقدموا للحصول علي تصاريح للسفر من معبر بيت حانون          

 وفي انتهاك واضح لحقوق المرضـي       .أو تأجيل دخولهم أليام أخرى    " إيرز"من السفر عبر معبر بيت حانون       
، مقابلة المخـابرات    ٢٠٠٧  عام  في الستة شهور األخيرة من      مريضاً ٧١نب اإلسرائيلي   األساسية، طالب الجا  

  .اإلسرائيلية
  

  نمط الحياة 
  

٪ من السكان وسائل الترفيه والتسلية، وتعتبر مشاهدة التلفاز أهم نشاط يقـوم بـه               ٧٠يفتقد أكثر من      -٤٥
 زيـادة  وإن .لة القيام بالتمارين الرياضـية   سنوات مما يؤدي إلى السمنة وق      ٦ عناألطفال ممن تزيد أعمارهم     
ن أ فـي    األكبـر  للقطاع الصحي ويكمن التحدي       متزايداً ٪ يعتبر تحدياً  ٤٠ حوالىنسبة السمنة في البالغين إلى      

معظم السكان غير قادرين على الوصول إلى المعلومات المرشدة للتخلص مـن الـسمنة والقيـام بالتمـارين                  
يمارسون عـادة     سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية     ١٢ أفراد في العمر     ٥ كل    من بين  فردهناك  و .الرياضية

التدخين وترتفع هذه النسبة في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، وتشير البيانات إلـى أن النـسبة األعلـى                   
  .٢٠٠٦٪ في العام ٣٠ سنة، حيث بلغت ٤٩-٤٠النتشار التدخين كانت في الفئة العمرية 

 
  غرافيالوضع الديمو

  
٪ من السكان   ٥٠ حوالىو ؛ سنة ٢٣ الهرم السكاني في فلسطين منبسط ويتضاعف عدد السكان كل           إن  -٤٦
٪ مـن   ٤٤ حـوالى ن  أ سنة كمـا     ٦٥ على٪ من السكان تزيد أعمارهم      ٣ حوالى سنة و  ١٨ عنقل أعمارهم   ت

ثباتاً علـى معـدالت      هناك   والمالحظ أن  .)٪ في الضفة الغربية   ٢٩٪ في غزة و   ٦٩(السكان هم من الالجئين     
ولوداً لكـل امـرأة فـي األراضـي          م ٤‚٦ ، حيث بلغت  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤الخصوبة خالل الفترة ما بين عامي       

في  ٥‚٤وفي الضفة الغربية     ٤‚٢ ، بواقع ٢٠٠٤، وهو نفس المعدل في عام       ٢٠٠٦الفلسطينية في أواخر العام     
  .٢٠٠٧راضي الفلسطينية المحتلة لعام األهم المؤشرات الديموغرافية في أ يبين ٤الجدول و .قطاع غزة

  
 المؤشرات الديموغرافية :  ٤ جدولال

  وغزةالضفة غزة  الغربيةالضفة المؤشر
 ٣ ٧٠٠ ١ ٤٠٠ ٢ ٣٠٠ )١٠٠٠(عدد السكان 

 ٣‚٣ ٤ ٣‚١  )٪(معدل النمو السكاني 
 ٤‚٦ ٥‚٤ ٤‚٢  معدل الخصوبة
 ٩٤ ٠٠٠ ٤٢ ٠٠٠ ٥٢ ٠٠٠  عدد المواليد

 ٢٧‚٥    نسمة١٠٠٠ولى لكل معدل المواليد األ 
 ٢‚٨     نسمة١٠٠٠معدل الوفيات األولى لكل 

 ٪٤٦ ٪٤٩ ٪٤٤   سنة١٨نسبة السكان أقل من 
 ٪٣‚١ ٪٢‚٦ ٪٣‚٣   سنة٦٥نسبة السكان أكثر من 

 ٠‚٩٤ ١‚٠٧ ٠‚٩  نسبة االعتماد
 ٪٤٤ ٪٦٩ ٪٢٩ نسبة الالجئين من السكان
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 ،الخصوبة يعتبران من أعلى النـسب فـي العـالم       و  السكان نمو ين معدل أ السابق   الجدولنالحظ من     -٤٧
 كما نالحظ أن . ويؤدي لهرم سكاني منبسط سنة١٥ن أعمارهم عقل ين ت ذالنسبة السكان   يؤدي إلى ارتفاع     مما
  يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية األولية والصحة العامة ويـشكل عبئـاً                 لكذ

   . وزارة الصحةعلى العاملين في
  

  حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة
  

كشفت تحقيقات منظمات حقوق إنسان، وتقرير لمكتب تنسيق الشؤون          ،٢٠٠٨أبريل  /  نيسان ١١ فيو  -٤٨
              علـى تعهـدها     اإلنسانية التابع لألمم المتحدة أن إعالن إسرائيل إزالة سواتر ترابية في الضفة الغربية بنـاء 

يات المتحدة ليس له تأثير على أرض الواقع وأن في بعض الحاالت أغلقت سلطات االحتالل سواتر ترابية               للوال
  .مفتوحة لتعيد فتحها أمام كاميرات الصحفيين

  
، أن عدد الحواجز الثابتـة المنـصوبة فـي          ٢٠٠٧وبين التقرير الصادر عن منظمة بتسيلم في نهاية           -٤٩

  حـاجزاً  ٦٦ حاجز بالمعدل، من بينها      ١٠٢األخير وهو يصل إلى       خالل العام  الضفة الغربية لم يتغير تقريباً    
 تُشكل نقاط فحص أخيـرة       حاجزاً ٣٦و)  في الخليل   حاجزاً ١٦بما في ذلك    (الضفة   تسيطر على الحركة داخل   

الحـواجز    باإلضافة إلى الحواجز الثابتة، فإن الجيش ينصب كل أسبوع عـشرات           .الوصول إلى إسرائيل   قبل
التـي    باإلضافة إلى هذه الحواجز، فإن إسرائيل مستمرة في استعمال المعيقات المحسوسة           .يارة والمتحركة الط

ارتفع عدد هذه المعيقات خالل       وقد .تقيد الوصول إلى الشوارع الرئيسية وتوجه الحركة إلى الحواجز المعززة         
ـ  معيقـاً  ٤٥٩ إلـى    ٢٠٠٧السنوات األخيرة ليصل عددها في العام         ٢٠٠٦ فـي العـام       معيقـاً  ٤٤٥ل   مقاب

 كيلومتر وأكثـر    ٣٠٠الفلسطينيين أو تفرض القيود فوق        وتحظر إسرائيل سفر   .٢٠٠٥ في العام    معيقاً ٤١٠و
تقييد حرية الحركة والتنقل إلى جانب التجزئة الجغرافيـة النابعـة            وعليه فإن  .من الشوارع في الضفة الغربية    

 األساسية للسكان الفلسطينيين في األراضي المحتلة، ومـن ضـمنها           بالغة بأداء المؤسسات    بصورة يمسعنها  
  .جهاز الصحة، والخدمات البلدية

  
، وارتفع عدد   )٪ داخل إسرائيل  ١,٥مقابل  (٪  ٤,٥ بـ   ٢٠٠٧وازداد عدد سكان المستوطنات في عام         -٥٠

ايزال الفلسطينيون يعانون   وم .بيتاً ٦٩ ٪، ويصل هذا العدد إلى    ٣٨البيوت الفلسطينية التي هدمتها إسرائيل بـ       
  .الغربية مما يؤدي إلى ضائقة شديدة في مياه الشرب في الصيف من التمييز الكبير في توزيع المياه في الضفة

  
 هولمز وكيل األمين العـام لألمـم المتحـدة للـشؤون اإلنـسانية ومنـسق                جانجوفي زيارة السيد      -٥١

الصعوبات التي يعانيها السكان الفلسطينيين " الحظ   ٢٠٠٨راير  فب/  شباط ٢٦ الطارئة للضفة الغربية في    اإلغاثة
في حصولهم علي الخدمات األساسية ووصولهم ألماكن أعمالهم بسبب اإلعاقات والحواجز وقوانين الحـصول              

       علي التصاريح التي يتعرض لها السكان من قالتي   كما اطلع على أهم المعيقات     .ل قوات االحتالل اإلسرائيلي   ب
المرضى والعاملين الصحيين من سكان الضفة الغربية المحتلة في الوصول إلـى مستـشفيات القـدس                تواجه  
لـي  إوتلقي العـالج بـسبب الحـواجز اإلسـرائيلية التـي تمنـع وتعيـق تحركـاتهم ووصـولهم                     للعمل

والعيادات الصحية، مع أن المسافات التـي يتحركهـا المرضـى مـن منـاطق سـكناهم إلـى                    المستشفيات
 دقـائق باسـتخدام الـسيارات وأصـبحت         ١٠ كيلومترات قليلة، كانت تـستغرق       ىالصحية ال تتعد   المراكز
 وعادة ما يذهب المرضى للمستشفيات لتلقي خدمات أساسية وضرورية لحياتهم           ،اآلن أكثر من ساعة    تستغرق

 ."Radiotherapy, dialysis, pediatric oncologyمثل 
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  ي في الضفة الغربية والقدس المحتلةجدار الضم والتوسع والفصل العنصر
  

، فإن العمل في    ٢٠٠٤وفي تحد لوجهة النظر االستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام               -٥٢
 .بناء جدار الضم والتوسع والفصل العنصري لم يتوقف كما لم تتوقف آثاره التدميرية على حياة الفلـسطينيين                

بل المعيشة ومنع المئات من األلوف من الوصـول الطبيعـي            وتدمير س  وهو مستمر بتقسيم وعزل المجتمعات    
  .ألماكن عملهم ولعائالتهم ولألسواق والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية

  
 ببناء جدار الضم والتوسع والفصل العنصري حيث        ٢٠٠٢شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي في عام         -٥٣

عدم القدرة على الوصول إلى مرافق الخدمات الصحية في المنطقة عند            من   يتبلغ نسبة القرى التي سوف تعان     
٪ إذا أخذنا بالحسبان مناطق الجزر المعزولة       ٨٠,٧٪ وترتفع النسبة إلى     ٣٢,٧ حوالىاالنتهاء من إقامة الجدار     

 مـع العلـم أن    ،   عيـادة  ٧١ وسوف يبلغ عدد العيادات المعزولة في أعقاب االنتهاء من الجدار            .وخط التماس 
 ألف فلسطيني   ٨٠٠ألف فلسطيني به بشكل مباشر، و      ٤٥٠ أثر بالجدار، إضافة إلى ت    عيادة تم عزلها نهائياً    ٤١

  .بشكل عام
  

بـالحواجز،    متكاملة ابتدأت بالمستوطنات، ومـن ثـم       إسرائيليةن إنشاء الجدار هو جزء من سياسة        إ  -٥٤
 كم  ٣٥ن بناء الجدار بعمق     الهدف م ن   إ . معازل وأخيرا الجدار الذي يقطع أوصال الضفة الغربية ويحولها إلى        

المحتلة عن الضفة الغربية، والتوسعات االسـتيطانية        في منطقة سلفيت وقلقيلية، إضافة إلى عزل مدينة القدس        
 معزالً تضم   ٢٨حيث أصبحنا نتحدث عن     "هو خلق معازل    ،  لحم والخليل  ، وبيت "معالية ادوميم "في مستوطنة   

  ."سطينياًفل  سكانياً تجمعا٦٤ً
  

القـدس    أن الوضع في مدينة    ،هللالتقرير الصادر عن المركز الفلسطيني للمعلومات في رام ا        ويوضح    -٥٥
إلى عـزل تجمعـات      المحتلة مريع، إذ يسبب الجدار والمستوطنات والحواجز مشاكل صحية خطيرة، ويؤدي          

،  في مدينة القـدس    لصحية التي تخدمهم  أهم المرافق ا   عن،   كقرية عناتا ومخيم شعفاط    ،سكانية مقدسية بكاملها  
 ألـف   ٧٠ أن هناك خطراً يتهدد أكثر من        ويوضح التقرير أيضاً  كمستشفى العيون والمقاصد والهالل األحمر،      

 بعد بناء الجدار هي منعهم من الوصـول إلـى           اإلسرائيليةالمقدسية، إذ إن الخطوة      فلسطيني يحملون الهويات  
  .المدينة باالدعاء أنهم لم يعودوا قاطنين فيالمقدسية صحية وهوياتهم ومن ثم سحب تأميناتهم ال القدس،

  
ـ وحيد وبـسيط، م     إلى وضع مدينة قلقيلية، حيث ال يوجد فيها غير مستشفى          التقريرويشير    -٥٦ ا يـدفع   م

المدن األخرى كنابلس، والتي بات الوصول        ألف نسمة إلى االعتماد على المستشفيات في       ٤٦سكانها وعددهم   
  . دقيقة، وذلك بسبب الحواجز والجدار٢٠أن لم يكن يتجاوز  ا يستغرق ثالث ساعات ونصف الساعة، بعدإليه
  

القرى التي تبدو بعيدة عن مكان بنائـه، بـسبب            علي ثر بشكل مباشر حتى   يؤ أن الجدار الفاصل     كما  -٥٧
 والقـدس   هللالوصول إلى رام ا   باستخدامها، إذ ال يستطيع الفلسطينيون       شبكة الطرق التي ال يسمح للفلسطينيين     

  .بسبب هذه الطرق المحتلة مثالً
  

أن الجدار والمـستوطنات ونظـام التـصاريح        "وصرح السيد هولمز في نفس الزيارة للضفة الغربية           -٥٨
اإلسرائيلي تدمر الحياة االقتصادية واالجتماعية للسكان في الضفة الغربية عن تنامي الفقر والبطالة بينهم، لذلك               

 تعزيز مباحثات السالم هو وقف بناء الجدار ومنع تمدد المستوطنات           أجل لبناء اقتصاد من     ى الخطوة األول  فان
  ."ووقف اإلعاقات
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  الطبيةواألجهزةومواد المختبرات نقص األدوية والمستلزمات الطبية 
  

يـة فـي وزارة     ، بين التقرير الصادر عن دائرة المستودعات الطب       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٨في    -٥٩
 وتشمل  . صنفاً كان رصيدها صفراً    ٤٨٦ صنفاً من قائمة األدوية األساسية من مجموع         ٩١الصحة في غزة أن     

 أما باقي األدوية األساسـية      .هذه األدوية أدوية األورام والعناية المركزة والوالدة واألطفال واألمراض المزمنة         
 االستراتيجي نظراً لعدم توفر األدوية وعدم       ي االحتياط دنفا وقد تم است   .فإن رصيدها يكفي لمدة شهر أو شهرين      

 كما أن أدوية األورام وأمراض الكلي والكبد الوبائي من خارج قائمة األدوية األساسـية               .توفر موازنة لشرائها  
  من األدوية النفسية قدصنفاً ١٥ كما أن هناك . في المستشفيات"ك "غير متوفرة، ويوجد نقص شديد في فيتامين

  . وتعاني صيدليات القطاع الخاص من النقص الحاد في العديد من أصناف األدوية.ت منذ شهوردنف
 
فبرايـر  /  شـباط  ١٧ ويبين تقرير دائرة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة الصادر في غـزة              -٦٠

ها إلي صفر    قد وصل رصيد    صنفاً ٥٢ن  إ تستخدم في بنوك الدم والمختبرات، ف       صنفاً ١٢٠٠ بأن من    ،٢٠٠٨
ـ               صنفاً ١٥٠و  العنايـة   ى، معظمها مواد خاصة بأجهزة بنك الدم وقياس غازات وأمالح الدم الخاصـة بمرض

 هذا باإلضافة إلي أن العديد مـن األجهـزة الخاصـة            . خالل شهرين  دع حديثي الوالدة، ستنف   المركزة والرض 
ا أصبحت قديمة وال يمكن االستفادة منهـا        بالمختبرات وبنوك الدم ال تعمل بسبب عدم توفر قطع الغيار أو أنه           

  .مثل أجهزة الكيمياء و الهيماتولوجي وقياس غازات الدم
  

/ كانون الثـاني  ويبين تقرير دائرة المهمات الطبية في وزارة الصحة الصادر في غزة في نهاية شهر                 -٦١
فيات والرعايات األولية قـد     من المهمات واللوازم الطبية الالزمة للمستش     ) ٪٢٣ ( صنفاً ٢٠٠، أن   ٢٠٠٨يناير  

   .من هذه األصناف يكفي رصيدها لمدة شهرين) ٪١٧ ( صنفا١٥٠ً كما أن .وصل رصيدها إلي صفر
  

وضح التقارير الصادرة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في األراضي الفلسطينية المحتلـة أن              تكما    -٦٢
مـن نقـص    ) ٢٠٠٨بريـل   أ/ نيسان و ٢٠٠٧ أكتوبر/ تشرين األول (وزارة الصحة قد عانت لفترات مختلفة       

الالزم في العمليات الجراحية، مما أدي إلى تأخير العـشرات          ) وخاصة غاز النيتروز  (مخزون الغازات الطبية    
  .من العمليات الجراحية غير الطارئة

  
لقد ترافق النقص الشديد في األدوية الضرورية مع تعطل العديد من األجهـزة الطبيـة الـضرورية                   -٦٣
أجهـزة  و ،ع حديثي الوالدة  شخيص وعالج المرضى في كافة مستشفيات القطاع، بما فيها أجهزة تغذية الرض           لت

، نتيجة لتوقف أعمال الصيانة الالزمة لها، لعدم توفر قطع الغيـار            CTغسيل الكلي وأجهزة التصوير الطبقي      
ت الصحية التي تقدمها هذه المشافي      التي تحتاجها، بسبب إغالق المعابر مما أدى إلى تراجع في نوعية الخدما           

   .للمرضى الفلسطينيين
  

إن البنية التحتية للمستشفيات وعيادات الرعاية الصحية األولية والمعدات الـضرورية الالزمـة لهـا                 -٦٤
 حيث  .أصبحت تنهار بشكل ينذر بالخطر وبشكل يتعذر معه إصالحها أو صيانتها نتيجة لعدم توفر قطع الغيار               

، أن أربعـة مـشاريع      ٢٠٠٨فبراير  /  شباط ٧ دائرة الهندسة والصيانة في وزارة الصحة في غزة       يبين تقرير   
 مليون  ٦,١٥لبناء وتوسيع أقسام جديدة في المستشفيات، منها أقسام للجراحة والعناية المركزة، بتكلفة مقدارها              

 لألطفـال  ىي، منهـا مستـشف   في حين أن إعادة تأهيل وترميم تسعة مبـان . قد توقفت عن العمل   دوالر تقريباً 
ومخازن األدوية المركزية وستة عيادات رعاية صحية أولية، بتكلفة مقدارها مليون وخمسون ألف دوالر قـد                

 كما توقفت أعمال الصيانة الدورية للمستشفيات ومراكز الرعايـة األوليـة واإلدارات         .توقفت عن العمل أيضاً   
  .الصحية المختلفة
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 قد توقفت عن العمل بسبب طول مدة استخدامها ونقص قطـع             جهازاً طبياً  ٩٤أن  ويبين نفس التقرير      -٦٥
 ومن هذه األجهزة أجهزة خاصة بالعناية المركزة العامة والقلبية وحـديثي الـوالدة،              .الغيار الالزمة لصيانتها  

ة في غزة    كما تحتاج عيادات ومستشفيات وزارة الصح      .باإلضافة إلي األجهزة التشخيصية والعالجية األخرى     
 بتكلفة مقدارها نـصف مليـون       ECG، منها أجهزة خاصة بالتخدير واألشعة ورسم القلب          جهازاً طبياً  ١٣لي  إ

  .دوالر
  

  الصحيةلخدمات تقديم ا
  

 عن الوضع الصحي في األراضي ٢٠٠٧أوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في نهاية عام   -٦٦
دي األوضاع االقتصادية ووقف صرف المرتبات الشهرية أدي إلـي          ، أن تر  ٢٠٠٦الفلسطينية المحتلة في عام     

 كما أدت اإلجراءات اإلسرائيلية ضد المواطنين المتمثلة في زيادة       .إضراب موظفي الحكومة في الضفة الغربية     
عدد الحواجز ومنع التجوال المتكرر، واالستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، كـل هـذه اإلجـراءات                 

 مراكز الرعاية الصحية األولية، مما أدى إلـى         ى إلي صعوبة وصول المرضى والمواطنين إل      والظروف أدت 
  :، ومن هذه المؤشرات٢٠٠٥ مقارنة مع عام ٢٠٠٦انخفاض العديد من المؤشرات الصحية في عام 

 لتطعيم  ٪٧٢ بالصفة العامة وتراوحت بين    ٪٩٠ معدل التغطية للتطعيمات إلى أقل من     انخفاض    •
MMR لتطعيم   ٪٩٤وOPV.            وفي نفس الوقت انخفض معدل التغطية لتطعيم الكزاز بين الحوامـل 
  . في نفس الفترة المذكورة٪١٦  إلى٪٢٥ من

، فيمـا انخفـض معـدل       ٪١٥‚١ انخفاض معدل الزيارات لمراكز الرعاية األولية بمعدل قـدره          •
  .٪٢٠‚٦ الزيارات لعيادات الطب العام بمعدل

 زيـارة لكـل     ٤‚٨ دات الحوامل الجدد لعيادات صحة األم والطفل من       انخفاض عدد زيارات السي     •
  ٢٠٠٦  زيارة لكل سيدة حامل في عام٣‚٧  إلى٢٠٠٥ سيدة حامل في

، ومعـدل تـسجيل     ٪١٦‚٦ حوالىانخفاض معدل الزيارات لعيادات الصحة النفسية المجتمعية ب         •
   ٪٤٤ الىحوالمرضى النفسيين ب

  
ع االقتصادية السيئة دفعت السكان إلى زيادة استخدام الخدمات الـصحية    وفي قطاع غزة، فإن األوضا      -٦٧

، ٪٨‚٨ حوالىالحكومية، حيث لوحظ أن معدل عدد الزيارات لعيادات الطب العام في الرعاية األولية قد ازداد ب
  كما أدت هذه الظروف إلـى زيـادة معـدل          .٪٢٩ حوالىفيما ازداد معدل الزيارات لعيادات تنظيم األسرة ب       

 كذلك دفعت هذه الظروف السكان في قطاع غـزة إلـي            .٪١٠‚٧ حوالىالوالدات في المستشفيات الحكومية ب    
 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، حيث ازداد      غوثزيادة استخدام خدمات الرعاية الصحية األولية التابعة لوكالة         

دد أفالم األشعة السينية المـستخدمة      ، وع ٪١١‚٢ حوالىمعدل عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية األولية ب       
   .٪٤٤‚٦ حوالىب
  

وتعمل وزارة الصحة جاهدة بالتعاون مع المؤسسات الصحية الدولية وخاصة منظمة األمم المتحـدة                -٦٨
 ويبـين تقريـر قـسم       .لرعاية األمومة والطفولة علي توفير التطعيمات الالزمة للمواليد واألطفال واألمهـات          

، أن الوزارة قد نجحـت فـي تـوفير          ٢٠٠٨فبراير  /  شباط ٤لصحة الصادر في غزة     التطعيمات في وزارة ا   
 ولألسف الشديد فان الـوزارة قـد     .٢٠٠٨مارس  / آذاررصيد استراتيجي لمعظم أنواع التطعيمات حتى شهر        

/ شـباط  حتـى  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول منذ شهر   (MMR)عانت من نقص في التطعيم الثالثي الفيروسي        
  .، رغم الجهود التي بذلتها في هذا اإلطار٢٠٠٨ فبراير
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إن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وعدم توفر الوقود الالزم لتشغيل مولدات الكهرباء يـؤثر علـي                  -٦٩
 فاعليـة   ىتخزين التطعيمات في المستودعات المركزية ومستودعات الوحدات الصحية، مما قد يؤثر علي مد            

  .لتالي فان شريحة واسعة من األطفال قد تتلقي تطعيمات ذات كفاءة متدنيةوصالحية هذه التطعيمات، وبا
  

  المستشفيات
  

 فـي الـضفة     ١٢(٧٨ البالغ عـددها      مستشفى من مستشفيات فلسطين    ٢٤ ر وزارة الصحة  يدتملك و ت  -٧٠
معدل يعتبر   و ٪ من مجموع أسرة مستشفيات فلسطين     ٥٦سريراً، أي   ٢٨٦٤ بسعة)  في قطاع غزة   ١٢الغربية و 

يعمل فـي   و . من أقل النسب مقارنة بالدول المحيطة      نسمة ١٠ ٠٠٠لكل   ١٣في فلسطين والبالغ    سرة  األعدد  
 تعمـل بـالبنزين،     ٤٢ سيارة إسـعاف، منهـا       ٥٧دائرة اإلسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة في غزة         

   . لتر سوالر يوميا٤٠٠ً لتر بنزين و٦٠٠ علىبالسوالر، تحتاج إلى ما يزيد  ١٥و
  

 توفير الوقود وقطع الغيار والسيارات الالزمة       أجلوبالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة من           -٧١
لتقديم الخدمات الصحية للمرضي والمصابين في هذه الظروف الـصعبة، إال أن تقـارير دائـرة اإلسـعاف                  

 الوقود الالزمة لتـشغيل هـذه        تشكو من النقص المستمر في إمدادات      ٢٠٠٨فبراير  /  شباط ٢٠ والطوارئ في 
السيارات بسبب الحصار اإلسرائيلي وإغالق المعابر، كما تشكو من نقص شديد في قطع الغيار الالزمة لصيانة 

٪ من مجموع سيارات اإلسـعاف     ٣٥( سيارة إسعاف عن العمل      ٢٠ إلي تكهين وتوقف     ىهذه السيارات مما أد   
 إلي توفير بدائل عن هذه الـسيارات المتوقفـة، كمـا أن أجهـزة               ، مع العلم أن الدائرة بحاجة ماسة      )المتوفرة
تور لمراقبة المصابين والمرضي في سيارات إسعاف العناية المركزة قد تعطلت عن العمل منذ سـنتين                يالمون

 وهنا تناشد وزارة الصحة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان وخاصة منظمة            .ولم يتم توفير بديل لها    
ألحمر ومنظمة الصحة العالمية بالعمل وبسرعة للوقوف إلى جانب طواقم اإلسـعاف والطـوارئ،              الصليب ا 

والعمل علي رفع الحصار المفروض على القطاع، وتزويد سيارات اإلسعاف بالوقود وقطع الغيـار الالزمـة                
جتياح وحصار   كما تفرض الظروف التي يمر بها قطاع غزة من قصف وا           .لتتمكن من تقديم خدماتها اإلنسانية    

العمل علي توفير سيارات إسعاف ذات دفع رباعي متطور ومجهزة لنقل الشهداء والجرحـى فـي المنـاطق                  
 .الوعرة والرملية، وتزويد محطات اإلسعاف بشبكة اتصاالت السلكية

  
٪ ٢٥انخفضت نسبة المرضى المراجعين للمرافق الصحية بأكثر مـن          ،  ٢٠٠٨أبريل  /  نيسان ٧ ومنذ  -٧٢

م توفر وسائل النقل والمواصالت، فضالً عن عجز مئات الطواقم الطبية في الوصول إلـى أمـاكن                 بسبب عد 
إن معظم سيارات اإلسعاف توقفت عـن أداء        نسان  الفلسطيني لحقوق اإل   وقال المركز    .عملهم في تلك المرافق   

لمحدود لتشغيل المراكـز    عملها في نقل المرضى، بسبب نفاد الوقود، فيما بدأت الوزارة باستخدام االحتياطي ا            
 من أن نفاد احتياطي الوقود المحدود لديها، سيشل كافة          الصحية، واألجهزة الضرورية في المستشفيات، محذراً     

    .مؤسسات القطاع الصحي، وسيارات اإلسعاف التي تعمل بشكل مؤقت
  

ى يضطرون للسير   أن األطباء والمرض  " ٢٠٠٨أبريل  /  نيسان ٢٣ تصريح له في   في   وبين السيد جانج    -٧٣
 عـن العمـل     سعاف توقفـت تمامـاً    ٪ من سيارات اإل   ٢٠ أن   قدامهم للوصول إلى المستشفيات موضحاً    أعلى  

    ."سبوع٪ منها خالل نهاية األ٦٠ستتوقف و
  

  اعتـداء  ٥٢٠ه تم تسجيل ما مجموعه      نأ، بين تقرير جمعية الهالل األحمر الفلسطيني        ٢٠٠٧  عام في  -٧٤
 سيارة إسعاف ومـنعهم     ٢٠ ى حيث تم االعتداء عل    .لطواقم الطبية والمباني الصحية   علي سيارات اإلسعاف وا   

كز الصحية والمستشفيات، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد امن الوصول إلى الحاالت إلنقاذ حياتهم ونقلهم إلى المر



 A62/INF.DOC./1          Annex    الملحق         ١/وثيقة معلومات/ ٦٢ج

21 

ئ وأصيب   من طواقم الطوار   ٣٦ ى و تم االعتداء عل    . بالكامل ى سيارة إسعاف وتدمير سيارة إسعاف أخر      ١٦
 وتعرضت بعض المستشفيات والمراكز الحكومية للقصف       .رينآخ ٢ من بينهم أثناء تأديتهم عملهم واعتقل        ١٣

   واالقتحام والتفتيش من قل قوات االحتالل مما أدى إلى إلحاق أضرار في المباني الطبية، ومـا حـدث فـي                 ب
ـ      ٢٠٠٨يناير  /  كانون الثاني  ٤ و ٣يي نابلس الوطني ورفيديا في    مستشف  ى من اقتحام للمبنـي وتفتـيش للمرض

/ نيسان ١٦وفي   . ما تتعرض له المؤسسات الصحية في الضفة الفلسطينية المحتلة         ىوالعاملين هو مثال حي عل    
فـي  مستشفى الوفاء للتأهيل الطبـي      بأضراراً مادية جسيمة    سرائيلية  ، ألحقت قذائف الدبابات اإل    ٢٠٠٨أبريل  

قت أضراراً مادية جسيمة في مسجد اإلحسان       ، كما لح  مل في بعض أقسامه   إلى توقف الع  شرق غزة، مما أدى     
   .في منطقة جحر الديك

  
   وصحة األم والطفلاألوليةالرعاية الصحية 

  
، ) في قطاع غزة   ١٢٩ في الضفة الغربية و    ٥٢٥( صحياً مركزاً   ٦٥٤ يوجد في األراضي الفلسطينية     -٧٥

 فـي الـضفة الغربيـة       ٣٦٠( وزارة الصحة لملكيتها وإدارتها    مركز من مراكز الرعاية األولية ب      ٤١٦وتعود  
معدل مراكز الرعاية   ويبلغ  فلسطين   يف٪ من مراكز الرعاية األولية      ٦٣,٦أي ما نسبته    ) في قطاع غزة   ٥٦و

   . من السكان١٠ ٠٠٠  مركزاً لكل١,٨وزارة الصحة في األولية 
  

 مولود وهي نسبة قليلة مقارنـة       ١٠٠ ٠٠٠ ل سيدة لك  ٣٣بلغ معدل وفيات األمهات في سن اإلنجاب          -٧٦
مع الواقع الفلسطيني بسبب ضعف التسجيل نتيجة تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وتحويلها إلـى كنتونـات                

   متفرقة ومعزولة من قـ      سرائيلي وهذا ينطبق أيضاً   ل الجيش اإل  ب ع حـديثي    علي تسجيل وفيات األطفال الرض
سرائيلية جراءات اإل  األولوية لبرنامج التطعيم الموحد لألطفال ولكن اإل       ي تعط الزالت وزارة الصحة  و. الوالدة

   .٪٩٠قل من أت على معدل التغطية حيث بلغ معدل التغطية لكافة التطعيمات أثر
  

عمارهم أقل من ثالث سنوات، فقـد سـجلت نـسبة فقـر             أ عن الوضع التغذوي لألطفال البالغة       ماأ  -٧٧
 ٥,٠بلغ معدل الزيارات في المراكز الحكومية       و .٪٤,١عدل انتشار مرض الكساح      وبلغ م  ،٪٥٤,٧بينهم   الدم

ن قطاع غزة   أ ب ٪ من مجموع الوالدات علماً    ٢٠ حوالىزيارة لكل سيدة حامل، وبلغ معدل العمليات القيصرية         
ـ     طفالً ٦٢ ٣٤٧ حوالىهناك  و .يحتوي على أعلى نسبة من النساء ذوات الحمل الخطر         ي  دون سن الخامسة ف

٪، وأن محافظـة  ١١,٧ أي مـا يعـادل   ،٢٠٠٦األراضي الفلسطينية قد تعرضوا لإلصابة باإلسهال في العام         
في قطاع  ) ٪١٣,٢(، ومحافظة غزة سجلت أعلى معدل       )٪١٥,٨(قلقيلية في الضفة الغربية سجلت أعلى معدل        

 دون الخامسة قـد     طفالً ٧٩ ٨٩٠ حوالى وعن إصابة األطفال بالتهابات الجهاز التنفسي بينت النتائج أن           .غزة
فـي  معدل فقر الدم في  زيادة وهناك .٪١٤,١، أي ما يعادل ٢٠٠٦أصيبوا بالتهابات الجهاز التنفسي في العام      

راضي المحتلة يعتبر نتيجة طبيعية لزيادة معدل الخـصوبة وقـصر الفتـرات             النساء الحوامل والفقراء في األ    
 مقارنة بالدول المحيطـة  ٪ مقبوال٤٧ً حوالىي يبلغ ذخدام موانع الحمل ال  معدل است  يعتبر .الزمنية بين المواليد  

  .ليها مما عليه اآلنإكثر سهولة في الوصول أنجابية يجب أن تكون ن خدمات الصحة اإلأال إ
  

  األمراض المعدية والمزمنة
  

والحـد مـن    تدعم الوزارة برنامج الرصد الوبائي حيث نجحت في القضاء على العديد من األمراض                -٧٨
مـن   ١٠٠ ٠٠٠  وفاة لكـل   ٢٧,٨نخفاض معدل الوفيات من األمراض المعدية إلى        ادى إلى   أ مما   ،انتشارها
، والحمـى  (A, B)التهاب الكبد الوبـائي   حيث تم تسجيل انخفاض في معدل انتشار مرض النكاف و،السكان
 لتكـون قـادرة علـى     هللاغزة ورام ا  حياء الجزئية في مختبر الصحة العامة في        تم تجهيز وحدة اإل   و ،المالطية
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األمراض المستوطنة في فلسطين هـي التهـاب الـسحايا،           أهم أنمع العلم    . الطيور أنفلونزاتشخيص مرض   
 .الحمى المالطية، التهاب الكبد الوبائي، والسل الرئوي

  
وصل معـدل   تعتبر أمراض القلب واألوعية الدموية السبب الحقيقي األول للوفيات بين السكان، حيث               -٧٩

من السكان بينما بلغ معدل الوفيـات بـسبب الـسكتة            ١٠٠ ٠٠٠  لكل ٦٠ حوالىالوفاة بسبب أمراض القلب     
ما مـرض  أ .من السكان على التوالي ١٠٠ ٠٠٠  لكل١٥ و٣٠ حوالىالدماغية وضغط الدم المرتفع األساسي      

 ارتفاعهناك  و . للوفيات ىوللعشرة األ نه ال يعتبر من األسباب ا     إ٪ ف ٩ حوالىي يقدر معدل انتشاره ب    ذالسكري ال 
، وأن أمراض الضغط والسكري شكلت ٢٠٠٦-٢٠٠٤٪ في انتشار األمراض المزمنة خالل الفترة ٣١,١قدره  

النسب األعلى لإلصابة بين األفراد في الفئات العمرية المتقدمة، حيث بلغت نسبة اإلصابة بالسكري بين األفراد              
 أهم أسـباب    وكانت .٪٣٥,٢ نسبة اإلصابة بضغط الدم لنفس الفئة العمرية         ٪، فيما بلغت  ٢٤,٨ سنة فأكثر    ٦٠

طفال األوفيات  هم  أما  أاألورام،  و ،أمراض القلب، أمراض األوعية الدموية والدماغية      ٢٠٠٧الوفيات في العام    
الدم طمرض ضغوالحوادث، العيوب الخلقية، ، التهاب الشعب الهوائية وأمراض الجهاز التنفسي فكانت عالرض 

   .المرتفع األساسي
  

  الصحة النفسية 
  

زيارة، سجل خاللها    ١٠٠ ٠٠٠ حوالى إلى عيادات الصحة النفسية      ٢٠٠٧عدد الزيارات في عام      بلغ  -٨٠
من السكان، مقارنة    ١٠٠ ٠٠٠  لكل ٦٢,٢ مريض نفسي جديد في األراضي الفلسطينية، بمعدل         ٢٥٠٠ حوالى

٪ منهم من أمـراض     ١٣ حوالى يمن السكان، يعان   ١٠٠ ٠٠٠ ل لك ٣٠,٣ بمعدل   ٢٠٠٠ حالة عام    ٩٥٦بـ  
أن هذه المعدالت تضاعفت    و .٪ من االضطرابات الوجدانية   ٢٧٪ من مرض العصاب و    ١٥انفصام الشخصية و  

ـ     التي يعيشها   بسبب األوضاع السياسية واالقتصادية الحالية     ٢٠٠٠منذ عام    ة ـ الشعب الفلسطيني السيئة نتيج
 .سرائيليسلحة المحظورة وسياسة القتـل والتدميـر التي تنتهجها سلطات االحتالل اإل         نواع األ أاستخدام شتى   

عاقات الجسدية والنفسية    سياسة القتل واالغتياالت والتدمير والقصف أدت إلى ظهور جيل كامل مصاب باإل            إن
جـب أن تعطـى      إن خدمات الصحة النفسية ي     .مامهم في كل يوم   أشالء  طفال منهم الذين يرون األ    وخاصة األ 

 لتعزيز اإلرشاد النفـسي     ولويةعطاء األ إواألولوية القصوى بسبب الظروف العصيبة التي يمر فيها المجتمع،          
   .مراضلفئات المجتمع وتزويد وزارة الصحة بأطباء نفسيين وتوفير األدوية الفاعلة لهذه األ

  
بـأن   ٢٠٠٨فبرايـر   /  شباط ٦ ر في غزة فيبين تقرير دائرة الصحة النفسية المجتمعية الصاد       ما في   أ  -٨١

هناك ازدياد كبير في عدد الحاالت المترددة على عيادات الصحة النفسية المجتمعية وخاصة بين األطفال، حيث 
 حالـة   ٤١٤ سنة، من بيـنهم      ١٨قل من عمر    أ طفالً   ١٦ ٧٢٥  ما يقارب  ٢٠٠٧راجع هذه العيادات في عام      

٪ بين األطفال من عمر ٦٣لليلي في بعض مناطق قطاع غزة إلي  كما ارتفعت معدالت التبول ا.مرضية جديدة 
 إن هذه الزيادة الكبيـرة فـي أعـداد المـراجعين            .٪ بين هؤالء األطفال   ٨,٨ سنة وقظم األظافر إلي      ١٢-٦

 النفسيين الجدد، يرجع إلي اإلحباط الشديد والخوف والهلع الذي يصيبهم جـراء الظـروف التـي                 ىوالمرض
 للظروف النفسية الصعبة التي يولدها الظـالم         إلي زيادة عدد النكسات النفسية بينهم نظراً       يعيشونها، باإلضافة 

 كما تعاني عيادات الصحة النفسية من تعطيل  .المرضى النفسيين واألطفال خاصة   المجتمع عامة و   ىوالعتمة عل 
ألدوية النفسية وفي حـال     جهاز تخطيط الدماغ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي اليومي، ونقص في الكثير من ا            

   .توفرها فإنها تكون بكميات غير كافية
  

أكد مركز غزة للصحة النفسية، أن الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة يـؤدي إلـى نتـائج     و  -٨٢
وأضاف أن الحصار يؤدي إلى ازدياد معدالت االضطرابات         .كارثية على الصحة الجسدية والنفسية للمواطنين     

عامة حيث يشيع االكتئاب النفسي والقلق واالضطرابات الجسدية الناجمة عن أسباب نفـسية،             النفسية بصورة   
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 أن هذه المعاناة النفـسية       المرضى النفسيين، موضحاً   ىويساهم بحدوث انتكاسات مرضية على نطاق واسع لد       
 . من العنف األسري والعشائري والمجتمعي بشكل عامتعكس نفسها في مستوى عالٍٍ

  
 خارج وزارة الصحة  الصحي والتحويالتالتأمين 

  
صداره بصورة مشرقة من خالل زيـادة نـسبة التـأمين           إ و التأمين الصحي سسة  أهناك توجه نحو م     -٨٣

االختياري وتطبيق مفهوم التغطية الشاملة للمواطنين عن طريق تطبيق نظام حديث للمساهمات المالية يحقـق               
 مـن  ٪٦٠ حـوالى  حاليـاً يغطي التأمين الصحي الحكومي  و ،لطبيةمفهوم العدالة في تمويل وتقديم الخدمات ا      

عمدت الوزارة إلى ضبط اإلنفـاق فـي مجـال           اذ، ل وزارة الصحة  على    مما يشكل عبئاً   العائالت في فلسطين  
إجمالي التحويالت التي تمت إلى خارج مراكز وزارة الـصحة          لقد بلغ    .وزارةالالتحويالت إلى خارج مراكز     

 .٢٠٠٧يونيو  /  حزيران ١٥ تاريخ بما في ذلك تحويالت قطاع غزة من         شيكل مليون   ٢٣٨ حوالى ٢٠٠٧عام  
 أمريكي دوالر مليون ٣٣ إلى ٢٠٠٢ عام في أمريكي دوالر ماليين ٣‚٦ من الخارج في العالج تكلفة وارتفعت

ـ  أكبـر  ثالث ٢٠٠٥ عام منذ وأصبحت ،٢٠٠٤ عام في أمريكي دوالر مليون ٥٣إلىو ٢٠٠٣ عام في  اتنفق
 دوالر  مليـون ٥٩ حوالى حالة ٩٠٠٠ قاربت التي اإلحاالت هذه تكلفة بلغت ،٢٠٠٧ عام وفي .الصحة وزارة

أكثر األمراض التي تحتاج للعالج و .وراءها تقف التي اًشيوع الطبية األسباب أكثر هو السرطان وكان أمريكي،
احة العيـون يليهـا التحـويالت       أمراض وجر وضافة إلى أمراض السرطان هي أمراض القلب،        إفي الخارج   

 الخاصة بـالتحويالت خـارج      المؤشرات همأيتضمن   ٥ الجدولو . بالتأهيل وأمراض المسالك البولية    المتعلقة
  .خيرةعوام األأوزارة الصحة للثالثة 

 
  خارج وزارة الصحة  الخاصة بالتحويالتالمؤشرات همأ:  ٥ جدولال

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  المؤشر
 ٢٥ ٠٠٠ ٢٢ ٨٨٥ ٣١ ٧٢١ ينعدد المرضى المحول

 ١٤ ٠٠٠ ١٣ ١٢١ ١٦ ٨٠٠ عدد المرضى المحولين داخل فلسطين 

 ٩ ٠٠٠ ٩ ٧٦٤ ١٤ ٩٢١ عدد المرضى المحولين خارج فلسطين 

  مجموع التكاليف 
 ٥٩ ٤٢ ٦٧ ) شيكل٤بماليين الدوالرات األمريكية، سعر الدوالر (
  
 

   الصحية المؤشرات
  

، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠ع خالل الفترة ما بين عـامي        ال الحد من وفيات الرض    لم يحصل تقدم يذكر في مج       -٨٤
 في مجال الحد لم يتم تحقيق تقدم ملموس أيضاًو .٢٠٠٧لكل ألف والدة حية في العام    ٢٥,٣بلغ هذا المعدل     إذ

 لكل ألف والدة حية في      ٢٨من وفيات األطفال دون الخامسة على المستوى الوطني، حيث بلغت هذه المعدالت             
٪ على هذه   ٥,٥، بالمقابل حصل انخفاض قدرة      ٢٠٠٠ لكل ألف والدة حية في العام        ٢٨,٧، مقابل   ٢٠٠٧لعام  ا

 أما في قطاع غزة فقد ارتفع هذا المعدل   ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٠ عامي   الوفيات في الضفة الغربية خالل الفترة ما بين       
 إلـى  ٧١,١ مـن  ٢٠٠٨تى عـام   وح٢٠٠٢ مأمول الحياة من عام ادز خالل الفترة المذكورةو .٪١,٦بنسبة  
 ساسـية فـي    األ مؤشرات الصحية لهم ا أ  مقارنة يبين ٦ لجدولاو .للنساء ٧٣‚٣ إلى ٧٢,٦ للرجال ومن    ٧١,٧

  .فلسطين



 A62/INF.DOC./1          Annex    الملحق         ١/وثيقة معلومات/ ٦٢ج

24 

 ٢٠١٣والمتوقعة في عام  ٢٠٠٨ في عام  فلسطين األساسية فيمؤشرات الصحيةلهم اأ  :٦الجدول 
 

)٢٠١٣ (الهدف ٢٠٠٨ مؤشـرات األداء الرئيسيـة
 ١٦ ٢٥ ) والدة حيـة١٠٠٠لكـل (  الوفيـات بين الرضع معدل

 ٧٥ ٧٢‚٣ العمر المتوقع عند الوالدة
 ٢٠ ٣٣ ) والدة حيـة١٠٠ ٠٠٠لكل (وفيـات األمهـات 

 والدة  ١٠٠٠لكــل   (معدل الوفيـات بين األطفـال دون الخامـسـة        
 ٢٠ ٢٨ )حيـة
 ٪٩ ٪٩ ) سنـة فأكثـر١٨(نتشـار مرض السكري بين السكان امعدل 
 ٪١٨ ٪١٨ ) سنـة فأكثـر١٨(رتفاع ضغـط الـدم بين السكان ار انتشـامعدل 
 ٪١٥ ٪٢٥ ) سنـة فأكثـر١٨(نتشـار عادة التدخيـن بين السكان امعدل 

النسبة المئويـة للسكـان الذيـن يغطيـهم أي نـوع مــن أنـواع            
 ٪٩٠ ٪٦٠ التأميـن

 ٪٣‚٥ ٪٤,٥  معـدل الخصوبة الكـلـي
 ٪٥٠ ٪٣٠ عـد الوالدةرعاية ما ب

 ٪٢٥ ٪٣٨ نتشار فقـر الدم بين السيدات في سن اإلنجـابامعدل 
 ٪٤,٥ ٪٦,٥ معدل نقص الـوزن عند حديثي الـوالدة

 ٪٢٠ ٪٥٠ ) سنـوات٥األقل من (نتشار فقـر الدم بيـن األطفـال امعدل 
 ٥ ١٠ )التقـزم) (دون سن الخمس سنوات(إعاقة النمو الطبيعي 

 ١٨٠ ١٥٠ )بالـدوالر(من النفقـات الصحية اإلجمـالية رد السنوي نصيـب الف
١٥  ١٢ ) مواطـن١٠ ٠٠٠ لكـل(ة عـدد األسـر 

 ٪٨٠ ٪٥٠ مستوى رضا المواطنيـن عن الخدمات الصحية
 ٢٥ ٢٠  ) مواطن١٠ ٠٠٠ لكـل(عـدد األطبـاء 

 ٨ ٥  ) مواطن١٠ ٠٠٠ لكـل(عـدد أطبـاء األسنـان 
 ٢٥ ١٧ ) مواطن١٠ ٠٠٠ لكـل(لقانونيـات عـدد الممرضـات ا

  ٥  ١٠  )مواطن ١٠ ٠٠٠ لكـل(عدد الصيادلة 
  

  خاتمة
  

 أن أشد الناس تفـاؤالً "وضح فيها تي ت والالمفوض العام لألونروا   الختام فإننا نذكر بكلمات السيدة     وفي  -٨٥
ا الكم الكبيـر مـن عمليـات        يجاهد للغاية في سبيل رؤية شكل قابل للحياة وقريب لدولة فلسطينية في ظل هذ             

مصادرة األراضي والقيود المفروضة على الحركة والجدار العازل ونظام التصاريح وعمليات التفتيش األمني             
  ."واألبراج والخنادق واألسيجة الكهربائية
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 للـشعبين الفلـسطيني     يستراتيج أن السالم هو الخيار اال     ىإن السلطة الوطنية الفلسطينية مازالت تر       -٨٦
إلسرائيلي، وأنه بالسالم فقط سيتم إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الطويل وإقامة الدولـة الفلـسطينية المـستقلة                وا

  :ن وزارة الصحة الفلسطينيةإلذلك ف .وعاصمتها القدس

منع تفاقم األزمـة    لرفع الحصار و  تدعو المجتمع الدولي لممارسة الضغط على حكومة إسرائيل           •
وللعمل على الوفاء بمسئوليتها األخالقية والقانونيـة لحمايـة حقـوق           اإلنسانية في قطاع غزة،     

 ؛اإلنسان األساسية للسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة

تدعو األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المـادة                •
جبها بأن تحترم االتفاقية وأن تكفل احترامهـا فـي جميـع            األولى من االتفاقية والتي تتعهد بمو     

 من االتفاقية بمالحقة المتهمين باقتراف مخالفات ١٤٦األحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 
 من اتفاقية جنيـف     ١٤٧جسيمة لالتفاقية، علماً بأن هذه االنتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة            

 الحمايـة   وبموجب البروتوكول اإلضافي األول لالتفاقية في ضمان حق        الرابعة لحماية المدنيين  
 ؛للمدنيين الفلسطينيين في األراضي المحتلة

 ما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني في كافة المجاالت، فإنها تناشد هذه             ىتشكر الدول المانحة عل     •
ذ خطـة التنميـة الـصحية        توفير الدعم الالزم لتنفي    أجلالدول والمؤسسات الصحية الدولية من      

 الوضع الصحي للفلسطينيين في األراضـي       ى الحفاظ عل  أجل من   ٢٠١٠-٢٠٠٨متوسطة المدى   
 ؛الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس

 إسرائيل للتنفيذ الفوري للرأي االستشاري الـصادر عـن          ىتطالب المجتمع الدولي بالضغط عل      •
 الضفة  ية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراض       محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعي      

 .الغربية المحتلة

جهزة الطبية من الضفة    دوية والمواد واأل  دخال األ إسرائيلية التي تمنع    جراءات اإل تطالب بوقف اإل    •
  .الغربية إلى القدس المحتلة

يـة للـصليب    تدعو كافة المؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق اإلنسان، وعلى رأسها اللجنة الدول             •
 والفوري لدى سلطات االحتالل ومصلحة السجون اإلسرائيلية إلجبارهـا          جلااألحمر، التدخل الع  

 وتدعو  ،على تقديم العالج لألسرى المرضى في سجون االحتالل الذين تتفاقم حالتهم بشكل يومي            
ـ              ديم إلى تشكيل لجنة دولية من األطباء المتخصصين للكشف عن الحاالت المرضية الحرجة وتق

 إنقـاذ حيـاة     أجـل  وتناشد مؤسسات المجتمع المدني للضغط مـن         . والسريع لهم  جلاالعالج الع 
 عـن الحـاالت     جـل ااألسرى والعمل على تقديم العالج الفوري لألسرى المرضى واإلفراج الع         

والسماح لألسيرات الفلسطينيات بتلقي خدمات رعايـة األم         .الصعبة ليقدم لها العالج في الخارج     
بعة الصحية أثناء الحمل والوالدة وبعد الوالدة وكذلك السماح لهن بالوالدة فـي ظـروف               والمتا

 ؛ويهنذصحية وإنسانية وبحضور 

خالقى على أبناء شعبنا الفلسطيني وتعـريض حياتـه         أ والال والالإنسانيتستنكر العدوان الهمجي      •
 والمنـشآت سعافية   الطبية واإل   وتدين بشدة استهداف الطواقم    .وممتلكاته وإنسانيته للخطر والتهديد   

  ؛ لكل المواثيق واالتفاقات الدولية فاضحاًالصحية والتي تعد خرقاً

 واألسلحة الكيماوية والتي تدمر     تستنكر استعمال العدو الصهيوني ألنواع األسلحة المحرمة دولياً         •
 علـى    غريباً أنسجة الجسم المختلفة والتي ثبت استخدامها من مؤسسات دولية معروفة وهذا ليس           

هذا العدو الذي مارس كل أنواع األسلحة والدمار ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من ستة                
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عقود، كما تطالب بوصول طواقم طبية وفنية وحقوقية عالية الكفاءة لجمع األدلة والشواهد علـى               
  ؛هذه الجرائم

المجرم ومالحقة المجرمين ورفع    تدعو مؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني إلى إدانة العدو            •
الدعوى أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكم جميع الدول على قيامه بجرائم الحرب التي ارتكبها              

  ؛والجرائم ضد اإلنسانية

 ونهائي مما يعني   والمعابر لم تفتح بشكل كامل       تؤكد أن الحصار على قطاع غزة الزال مستمراً         •
تي سبقت العدوان، وأن وزارة الصحة بحاجة إلى إعادة بناء ما دمره            استمرار األزمة والمعاناة ال   

العدوان من منشآت صحية واستكمال المنشآت الطبية الالزمة وإلى الـدعم بـاألجهزة الطبيـة               
  ؛الالزمة

 دعم صمود    في  االستمرار يهل على المستوى الرسمي واأل    واإلنسانيةتطالب كل الجهات الداعمة       •
 العدوان وضـمان اسـتدامة الخـدمات الـصحية          آثاريتمكن من مواجهة    القطاع الصحي حتى    
  .للمواطنين الفلسطينيين
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