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  في األرض الفلسطينية المحتلة، األحوال الصحية
  ،بما فيها القدس الشرقية

  الجوالن السوري المحتلوفي 
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
)، الـــذي ١٢(٧٠ج ص ع، اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعون المقـــرر اإلجرائـــي ٢٠١٧فـــي عـــام  -١

تقرير عن التقدم الُمحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير  بتقديمطالبت فيه المدير العام، ضمن جملة أمور، 
عـــن األحـــوال الصـــحية فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية، وفـــي الجـــوالن الســـوري المحتـــل 

ة لهــذا باالســتناد إلــى الرصــد الميــداني، إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين. ويــأتي هــذا التقريــر اســتجاب
  الطلب. 

  
تقديم الدعم والمساعدة التقنية المتعلقة بالصـحة إلـى السـكان فـي األرض الفلسـطينية 

  المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجوالن السوري المحتل
  
، اســتمرت منظمــة الصــحة العالميــة فــي تقــديم الــدعم والمســاعدة التقنيــة إلــى الســكان فــي ٢٠١٧عــام  فــي -٢

). ١٢(٧٠ج ص عاألرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، بمــا يتماشــى مــع أحكــام المقــرر اإلجرائــي 
لتحديــد أولويــات العمــل بشــأن  ،ةوحــددت المنظمــة أربــع أولويــات اســتراتيجية بالتعــاون مــع وزارة الصــحة الفلســطيني

  ٢٠٢٠.١-٢٠١٧استراتيجية التعاون الُقطري للمنظمة مع األرض الفلسطينية المحتلة لعام 
  
وتتمثل األولوية االستراتيجية األولى لهذه االستراتيجية في المساهمة في تدعيم النظام الصحي الفلسـطيني  -٣

للتقــدم صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة. وفــي هــذا وبنــاء قدرتــه علــى الصــمود وتعزيــز قيــادة وزارة الصــحة 
الصــــدد، دعمــــت األمانــــة وزارة الصــــحة فــــي ســــعيها إلــــى تطبيــــق األدوات الخاصــــة باســــتخالص البيانــــات المتعلقــــة 

ة من هذه التحاليل راسمي السياسات بالمستشفيات وتحليلها، بتمويل من حكومة إيطاليا. وتمّكن المعلومات المستمدّ 
مــن تحديــد احتياجــات المرضــى وقــدرات المستشــفيات علــى نحــو أفضــل مــن أجــل تحســين مســارات الرعايــة وفّعاليــة 

 قــدمتمــن أهـداف التنميــة المســتدامة والتغطيــة الصــحية الشــاملة،  ٣الرعايـة الصــحية. وفيمــا يتعلــق بتحقيــق الهــدف 

                                                           
الصحة العالمية. المكتب اإلقليمي لشرق المتوسـط، اسـتراتيجية التعـاون الُقطـري للمنظمـة مـع األرض الفلسـطينية  منظمة   ١

    ٢٠١٧. القاهرة: المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٠-٢٠١٧المحتلة 
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/CCS_Palestine_2017-2020_WEB_-
_Final.pdf?ua=1&ua=1  

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٦تم االطالع في (
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من أجل التوصل إلـى توافـق آراء بشـأن التـدخالت والسياسـات الالزمـة، واالسـتناد تنظيم حلقة عمل الدعم لالمنظمة 
تعزيز ُنظم تمويل الصحة في من أجل تقنيين مع البنك الدولي الخبراء للبعثة الصادرة عن إلى التوصيات الختامية 

مبــادرة المستشــفيات  الصــحة فــي تنفيــذ وزارةســبيل التقــدم نحــو تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة. ودعمــت المنظمــة 
ر وتـوفّ  ،المراعية لسالمة المرضى. وتتناول هذه المبادرة تقيـيم مسـتوى سـالمة المرضـى فـي مرافـق الرعايـة الصـحية

  مستشفى في الضفة الغربية.  ١٦األدوات الالزمة للتحسين. وقد نفذت وزارة الصحة التقييم في 
  
قــــدرات األساســــية الطوعيــــة بموجــــب اللــــوائح الصــــحية وتتمثــــل األولويــــة االســــتراتيجية الثانيــــة فــــي تعزيــــز ال -٤

) فــي األرض الفلســطينية المحتلـة، وقــدرات وزارة الصــحة وشــركائها والمجتمعـات المحليــة فــي مجــال ٢٠٠٥( الدوليـة
، ٢٠١٧إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث، ودعم القدرات الخاصة باالستجابة الصحية اإلنسانية. وفي عـام 

وضع الصيغة النهائية لخطة عمل ثالثية السنوات لتعزيز القدرات األساسية الالزمة بموجـب اللـوائح دعمت األمانة 
. وترّكـز ٢٠١٦، باالسـتناد إلـى نتـائج تقيـيم خـارجي مشـترك ُأجـري فـي عـام ٢٠١٩إلـى عـام  ٢٠١٧للفترة من عام 

 فـيعنـّي بـاللوائح الصـحية الدوليـة الخطة على بناء اإلطار المؤسسـي للتنسـيق مـن ِقبـل مركـز االتصـال الـوطني الم
وزارة الصـــحة، مـــن أجـــل تعزيـــز الترصـــد والمختبـــرات والوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا ووظـــائف التأهـــب للطـــوارئ 
بالتعــاون مــع الشــركاء خــارج قطــاع الصــحة فــي قطاعــات الزراعــة والعلــوم البيطريــة والســالمة الغذائيــة وغيرهــا مــن 

لتزويـــــد المرافـــــق الصـــــحية باللقاحـــــات، وتفخـــــر األرض  المقـــــدم اللوجيســـــتي القطاعـــــات. وواصـــــلت األمانـــــة دعمهـــــا
ــدِّمت المســاعدة التقنيــة إلــى مديريــة الطــوارئ  الفلســطينية المحتلــة بتســجيل معــدالت مرتفعــة لتمنيــع األطفــال. كمــا ُق

ألخطـار باّتبـاع واإلسعاف في وزارة الصحة لبناء قدراتها في مجال التأهب وٕادارة مخـاطر الطـوارئ الشـاملة لجميـع ا
نهــج متعــدد القطاعــات، وفقــًا إلطــار إدارة مخــاطر الطــوارئ والكــوارث مــن أجــل الصــحة. وشــمل ذلــك وضــع خطــط 

لصحة األولية، فضًال عـن الوحـدات المركزيـة. وخضـع أكثـر لمديرية  ١٣الطوارئ ألربعة عشر مستشفى حكومي و
ريت عملية محاكـاة فـي الخليـل الختبـار خطـط عامل صحي للتدريب على بروتوكوالت طب الطوارئ وُأج ٣٠٠من 

  الطوارئ.
  
وتتمثــل األولويــة االســتراتيجية الثالثــة فــي تعزيــز قــدرة وزارة الصــحة الفلســطينية وشــركائها علــى الوقايــة مــن  -٥

الحــد مــن و تــدبيرها العالجــي ومكافحتهــا، بمــا فــي ذلــك اضــطرابات الصــحة النفســية، تــوفير األمــراض غيــر الســارية و 
نهــج طــب األســرة فــي الرعايــة األوليــة  لتطبيــق المقــدم لعنــف واإلصــابات. وواصــلت المنظمــة دعمهــاعوامــل خطــر ا

بتمويل من حكومة إيطاليا، وأجرت تجربة لذلك في منطقتين من منـاطق الضـفة الغربيـة. وتهـدف هـذه المبـادرة إلـى 
المواعيــد، وتطبيــق اســتخدام  ضــمان اســتمرارية الرعايــة المتكاملــة، وتحســين ُنظــم تســجيل المرضــى واألســر وتحديــد

ســـجالت المرضـــى الطبيـــة الموّحـــدة. ويهـــدف هـــذا المشـــروع أيضـــًا إلـــى اعتمـــاد دبلـــوم فـــي طـــب األســـرة مـــع إحـــدى 
الجامعات المحلية في قطاع غزة، فضًال عن برنامج التدريب على الرعايـة األوليـة للممرضـات فـي الضـفة الغربيـة، 

تــدخالت األساســية بشــأن األمــراض غيــر الســارية فــي جميــع أنحــاء األرض تنفيــذ مجموعــة المنظمــة لللدعم تقــديم الــو 
مشــروع "بنــاء القـــدرة الفلســطينية علــى الصـــمود: تحســين االســـتجابة  مــن خـــاللالفلســطينية المحتلــة. وتقـــوم األمانــة 

 الدعم إلىتقديم النفسية االجتماعية والصحية النفسية في حاالت الطوارئ"، وبدعم من االتحاد األوروبي، بمواصلة 
دعــم تقــديم التــدخالت ل دعــم الصــحة النفســية؛ فــي ســبيتعزيــز التأهــب واالســتجابة للطــوارئ لوزارة الصــحة وشــركائها 

تحســين جــودة رعايــة ية الشــائعة فــي الرعايــة األوليــة؛ مشــكالت الصــحة النفســب الخاصــةالمتكاملــة المســّندة بالبّينــات 
  توافر المستحضرات الصيدالنية األساسية. الصحة النفسية المتخصصة وٕاتاحتها، بما في ذلك

  
وتتمثل األولوية االستراتيجية الرابعة في تعزيـز قـدرة وزارة الصـحة والشـركاء فـي مجـال الصـحة علـى دعـوة  -٦

جميع المكلفين بالمسؤوليات القانونية إلى حماية حق السكان الذين يعيشون تحت االحتالل في الصحة، والحـد مـن 
ون حصــــولهم علــــى الخــــدمات الصــــحية، وتحســــين المحــــددات االجتماعيــــة للصــــحة. وفــــي ل دالعقبــــات التــــي تحــــوّ 

عمل مع وزارة الصحة والشركاء في مجال الصحة فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع ، عقدت المنظمة حلقات ٢٠١٧ عام
لــى اج نهــج قــائم عر غــزة مــن أجــل اســتعراض اآلليــات الحاليــة للرصــد والمســاءلة بشــأن الحــق فــي الصــحة، وبحــث إد
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ــ ع ألمــوال حقــوق اإلنســان فــي الخــدمات الصــحية. واســتمرت األمانــة، بــدعم مــن حكومــة سويســرا والصــندوق المجّم
ل دون الحصـول علـى الخـدمات المساعدات اإلنسانية، في إصدار تقارير الرصد المنتظمة بشأن العقبات التي تحوّ 

فيها ووسـائل النقـل الخاصـة بهـا، والمسـاهمة فـي الصحية والهجمات الموّجهة إلى مرافق الرعاية الصحية والعاملين 
رصــد معاهــدات حقــوق اإلنســان فــي أعقــاب انضــمام فلســطين إلــى ســبع مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان وبروتوكــول 

 .٢٠١٤موضوعي واحد في عام 
  
وتعمـــل المنظمـــة باعتبارهـــا وكالـــة األمـــم المتحـــدة التـــي تقـــود آليـــة تنســـيق مجموعـــة الصـــحة فـــي الطـــوارئ  -٧

ة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة. وتــدعم هــذه اآلليــة تقــدير االحتياجــات الصــحية إلعــداد التقريــر المعنــون اإلنســاني
الوكاالت الصحية علـى التخطـيط لألنشـطة اإلنسـانية وتعبئـة المـوارد مـن  تساعد"لمحة عن االحتياجات اإلنسانية" و 

نسـيقي عـن طريـق االجتماعـات الشـهرية التـي خالل خطة االستجابة اإلنسانية. وتنهض مجموعة الصحة بدورها الت
تشـــارك المنظمـــة ووزارة الصـــحة الفلســـطينية فـــي رئاســـتها، وعـــن طريـــق األفرقـــة العاملـــة التقنيـــة مثـــل الفريـــق العامـــل 
المعني باألفرقة الطبية المتنقلـة. وتضـع حـاالت انقطـاع الكهربـاء المسـتمرة فـي قطـاع غـزة عبئـًا متزايـدًا علـى قطـاع 

تقــديم الخــدمات األساســية مثــل خــدمات الصــحة والميــاه وٕادارة النفايــات. وقامــت المنظمــة بوصــفها الصــحة وتعطــل 
شـراء الوقـود الـالزم للمولـدات بمسـاهمة مـن حكومـة سويسـرا مـن أجـل المالذ األخير لتوفير الخـدمات، بتقـديم الـدعم 

مستشـفى غيـر  ١٨عـام و مستشـفى ١٤ق لتالفـي إغـالوالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التـابع لألمـم المتحـدة، 
شـراء األدويـة األساسـية واألدوات الطبيـة التـي ُتسـتخدم مـن أجـل حكومي في قطاع غزة. كما قدمت المنظمة الـدعم 

ع ألمـوال مرة واحدة لمواجهة حاالت النقص الحاد في قطاع غزة، بمساهمة من االتحاد األوروبي والصندوق المجّمـ
  ق المركزي لمواجهة الطوارئ.المساعدات اإلنسانية والصندو 

  
واستمرت األمانة بتمويل من حكومة النرويج، في دعم إنشـاء المعهـد الفلسـطيني للصـحة العموميـة وٕاطـاره  -٨

. ويتـولى المعهـد إنتـاج البيِّنـات ٢٠١٦القانوني الذي اعتمده مجلس الوزراء الفلسطيني والرئيس الفلسطيني في عام 
بشـأن السياسـات الصـحية، ويسـتهدف تعزيـز جمـع البيانـات واسـتخدامها مـن ِقبـل من أجل وضـع القـرارات المسـتنيرة 

وزارة الصــحة، عــن طريــق مــثًال إنشــاء ســجالت إلكترونيــة ألســباب الوفــاة، والســرطان، وصــحة األمهــات واألطفــال، 
ت الجغرافيـة واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور، والتصوير اإلشعاعي للثدي. كمـا أنشـأ المعهـد ُنظمـًا للمعلومـا

  للموارد البشرية الصحية.  اً من أجل رسم خرائط الرعاية الصحية والحصائل الصحية، ومرصد
  
وهنــاك عــدد مـــن المســائل المعلقــة ذات الصـــلة بــالتقرير الخـــاص بــاألحوال الصــحية فـــي الجــوالن الســـوري  -٩

المعلومـات و ويتواصل العمـل بشـأن هـذه المسـائل وسـيؤدي إلـى تـوفير المعلومـات الالزمـة إلعـداد التقريـر  ١المحتل،
  .)٢٠١٦) (١٠(٦٩ج ص عالواردة في المقرر اإلجرائي التوصيات ب الخاصة

  
  تقرير عن األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

  
  والحصائل الصحية وأوجه عدم المساواة في الصحةالخصائص الديُمغرافية 

  
مليـون  ٤,٩٥بنحو  ٢٠١٧ُيقدر عدد السكان الذين كانوا يعيشون في األرض الفلسطينية المحتلة في عام  -١٠

مليـون شـخص  ٢,١ويوجد أكثـر مـن  ٢مليون في قطاع غزة. ١,٩٤مليون في الضفة الغربية و ٣,٠١نسمة، منهم 
من مجموع سكانه. وربع الالجئـين فـي  ٪٦٧مليون يعيشون في قطاع غزة ويشكلون  ١,٣كالجئين، منهم  مسجلين

                                                           
 ) الصادران عن المنظمة.٢٠١٧) (١٢(٧٠ج ص عوالمقرر اإلجرائي  ٧٠/٣٩الوثيقة ج   ١

    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني واللجنة الوطنية للسكان   ٢
)http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=1975 ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٩، تم االطالع في.( 
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الضفة الغربية يعيشون في مخيمات الالجئين التسعة عشر الموجودة هناك، وأكثر من مليون الجئ في قطـاع غـزة 
عمومــًا فــي معظمهــم مــن الشــباب،  ويتــألف الســكان الفلســطينيون ١.فيهــايعيشــون فــي المخيمــات الثمانيــة الموجــودة 

  ٢من العمر. أو أكثر عاماً  ٦٥منهم  ٪٥عامًا، ويبلغ  ١٤من الفلسطينيين بين صفر و ٪٤٠حيث تتراوح أعمار 
  

عامــًا فـــي  ٧٣,٧للفلســطينيين فـــي األرض الفلســطينية المحتلـــة،  الــوالدةعنـــد  المتوقــعوبلــغ متوســط العمـــر  -١١
ــــــة؛ وفــــــي العــــــام نفســــــه، بلــــــغ معــــــدل ٢٠١٦ عــــــام  وفيــــــات الرضــــــع الفلســــــطينيين فــــــي األرض الفلســــــطينية المحتل
مولـــــود حـــــي، وبلـــــغ معـــــدل وفيـــــات األطفـــــال دون ســـــن الخامســـــة  ١٠٠٠لكـــــل  ١٠,٥ القـــــدس الشـــــرقية فيهـــــا بمـــــا

وُتالحــظ جوانــب عــدم المســاواة فــي الصــحة وُتعــد الحصــائل الصــحية فــي العمــوم  ٣مولــود حــي. ١٠٠٠ لكــل ١٢,٢
لضـفة الغربيـة، ومثـال علـى ذلـك أن وزارة الصـحة أفـادت بـأن معـدل وفيـات األمهـات أسوأ في قطاع غزة منها فـي ا

. ٢٠١٦فـــي الضـــفة الغربيــــة فـــي عــــام  ١٢,٤مولــــود فـــي قطـــاع غــــزة فـــي حـــين بلــــغ  ١٠٠ ٠٠٠لكـــل  ١٥,٥ بلـــغ
العــام العاشــر للحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، وهنــاك ركــود أو تــدهور مثيــر للقلــق فــي  ٢٠١٧ويصــادف عــام 

الحـديثي الـوالدة. كمـا أن هنـاك قـدرًا كبيـرًا األطفـال المؤشرات الصحية، بما في ذلك معدل وفيات الرضـع و عدد من 
مــن عــدم المســاواة فــي الصــحة بــين الســكان الفلســطينيين والمســتوطنين اإلســرائيليين الموجــودين فــي الضــفة الغربيــة 

المتوقـع عنـد المـيالد فـي إسـرائيل بمـا  ، بلـغ متوسـط العمـر٢٠١٦ففـي عـام  ٤مسـتوطن. ٦١١ ٠٠٠والبالغ عددهم 
أي مــا يزيــد بنحــو تســع ســنوات علــى المتوســط  -عامــًا  ٨٢,٥ ،ن فــي الضــفة الغربيــةو فــي ذلــك الســكان المســتوطن

  ٥بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في اإلقليم نفسه.
  

حــين أن األرض الفلســطينية المحتلــة تفخــر بمعــدالت تطعــيم األطفــال المرتفعــة علــى الــدوام وبــالُنظم  وفــي -١٢
الراســخة لترصــد األمــراض الســارية، فــإن عــبء األمــراض غيــر الســارية يتزايــد. فــأمراض القلــب واألوعيــة والســرطان 

الفلسـطينيين فـي األرض الفلسـطينية  واألمراض الدماغية الوعائية تسبب ما يزيد على نصف الوفيات اإلجمالية بين
  ٣المحتلة، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة.

  
فلســطينيًا  ٨٣٥٩ٕاصــابة و  ٧٧ُأفيــد بمقتــل  ، فقــدكمــا أن التعــرض للعنــف يــؤثر تــأثيرًا مباشــرًا علــى الصــحة -١٣

كمـا أثـرت أحـداث العنـف . ٢٠١٧نتيجة اشـتباكات مـع قـوات األمـن اإلسـرائيلية والمسـتوطنين اإلسـرائيليين فـي عـام 
آخـــرين نتيجـــة للهجمـــات التـــي يشـــنها  ١٥٦شخصـــًا وٕاصـــابة  ١٥علـــى اإلســـرائيليين أيضـــًا حيـــث ُبلّـــغ عـــن مقتـــل 

وهنــاك أيضـًا آثــار طويلــة األجـل لالحــتالل العســكري المسـتمر والنزاعــات التــي شـهدها مــؤخرًا قطــاع  ٦الفلسـطينيون.
مـنهم لبتـر األعضـاء  ١٠٠مـن األطفـال بـالعجز الـدائم وخضـع شخص ثلـثهم  ٩٠٠غزة. فقد ُأصيب ما يقدر بنحو 

طفــًال، نتيجــة النفجــار  ١٤فلســطينيًا علــى األقــل فــي قطــاع غــزة، مــنهم  ٣٦، وتــوفى ٢٠١٤نتيجــة للنــزاع فــي عــام 
                                                           

 ٢٠١٧وكالـــــــــة األمـــــــــم المتحـــــــــدة إلغاثـــــــــة وتشـــــــــغيل الالجئـــــــــين الفلســـــــــطينيين فـــــــــي الشـــــــــرق األدنـــــــــى، أيـــــــــن نعمـــــــــل،    ١
)https://www.unrwa.org/where-we-work ٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٩، تم االطالع في.( 

، #http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx( ٢٠١٨الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني،    ٢
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٩تم االطالع في 

 .٢٠١٦مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، التقرير الصحي السنوي: فلسطين؛    ٣

، ٢٠١٧. األرض الفلســطينية المحتلــة، اإلنســانيةالوقــائع واألرقــام الخاصــة باألزمــات مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية،    ٤
ـــــــي https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-facts-and-figures( ٢صـــــــفحة  ـــــــم االطـــــــالع ف نيســـــــان/  ٩، ت

 ).٢٠١٨  أبريل

    ٢٠١٨الجهاز المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي،    ٥
)http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=591٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٩الطالع في ، تم ا.( 

 عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. . بيانات صادرة مباشرةً ٢٠١٨مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،    ٦
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طفـل يحتـاجون إلـى الـدعم  ٣١٢ ٠٠٠وتتضرر الصحة النفسـية للسـكان، وهنـاك  ١مخلفات الحرب من المتفجرات.
وتتحمــل األرض الفلســطينية المحتلــة عبئــًا مــن أكبــر  ٢معظمهــم فــي قطــاع غــزة. عــيش، وي٢٠١٨النفســي فــي عــام 

مـن  ٪٤٧من الصبيان الفلسـطينيين و ٪٥٤أعباء االضطرابات النفسية في إقليم شرق المتوسط. وقد ُأفيد بأن نحو 
بات شـعورية و/ أو سـلوكية، عامًا يعـانون مـن اضـطرا ١٢أعوام و ٦البنات الفلسطينيات الذين تتراوح أعمارهم بين 

  ٣من سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز. ٪٣نحو  يسببوأن العبء اإلجمالي للمرض النفسي 
  

  التشريع والتمويل وتوافر الرعاية الصحية
  

إن االنقســام التشــريعي والمــادي لــألرض الفلســطينية المحتلــة، مــن حيــث انفصــال قطــاع غــزة عــن الضــفة  -١٤
فـي  ٢الغربية ومن حيث تقسيم الضفة الغربية إلى المناطق ألف وباء وجيم والسيطرة اإلسـرائيلية علـى المنطقـة حـاء

وســيارات  العــاملينلصــحي ووصــول الخليــل والقــدس الشــرقية، يطــرح صــعوبات كبــرى فيمــا يتعلــق بتماســك النظــام ا
اإلســعاف والمرضــى وأقــاربهم. وبموجــب االتفــاق اإلســرائيلي الفلســطيني المؤقــت بشــأن الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة 
(اتفاق أوسـلو الثـاني)، ُقّسـمت الضـفة الغربيـة إلـى المنـاطق ألـف وبـاء وجـيم؛ بحيـث تخضـع المنطقـة ألـف للسـيطرة 

والمنطقة بـاء للسـيطرة الفلسـطينية المدنيـة والسـيطرة اإلسـرائيلية العسـكرية؛ والمنطقـة  الفلسطينية المدنية والعسكرية؛ 
ت إســرائيل القــدس الشــرقية إلــى بلديــة الُقــدس، ضــمّ  ١٩٦٧جــيم للســيطرة اإلســرائيلية المدنيــة والعســكرية. وبعــد عــام 

. رض الفلســـطينية المحتلـــةســـائر األهـــا وضـــعًا مختلفـــًا عـــن وضـــع الفلســـطينيين المقيمـــين فـــي فيوأعطـــت المقيمـــين 
فالفلســطينيون المقيمــون فــي القــدس الشــرقية يمكــنهم التنقــل بحريــة داخــل إســرائيل، فــي حــين أن معظــم الفلســطينيين 

يحتاجون إلى تصاريح للدخول إلى إسرائيل (وُيعفى من هذا المطلب  سائر األرض الفلسطينية المحتلةالمقيمين في 
عامًا المقيمـين فـي الضـفة  ٥٥عامًا والرجال الذين تزيد أعمارهم على  ٥٠على  معظم النساء الالتي تزيد أعمارهن

الغربية). والفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية يمكنهم أيضًا الحصول على التـأمين الصـحي اإلسـرائيلي، لكـن 
لوصـول المـادي للمرضـى ال يمكـنهم الحصـول عليـه. وُيعـد ا سائر األرض الفلسطينية المحتلةالفلسطينيين المقيمين 

والعاملين الصحيين إلى الضفة الغربية معقدًا بسبب نقاط التفتيش القائمة بين المناطق المختلفة والتي قد تؤدي إلى 
إلـى جعـل الوصـول  ٢٠٠٢يمكن التنبؤ بها. وقد أدى بنـاء إسـرائيل لجـدار فاصـل منـذ عـام  حاالت التأخير التي ال

المنطقـة الواقعـة بـين  -ًا بالنسـبة إلـى الفلسـطينيين المقيمـين فـي "منطقـة التمـاس" إلى الخدمات الصـحية أكثـر تعقيـد
والجدار. فهؤالء الفلسطينيون يتعين عليهم اآلن المرور بمزيد  ،الخط األخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية

الصـحية. وفـي المنطقـة جـيم، أدت من نقاط التفتيش واّتباع مسارات ملتوية للوصول إلى البلدات المجاورة والمرافق 
الســيطرة المدنيــة اإلســرائيلية إلــى تمــدد الُبنــى التحتيــة للمســتوطنات، فــي حــين أن جهــود التنميــة المبذولــة مــن أجــل 

فلســـطيني ممـــن يعيشـــون فـــي هـــذه المنطقـــة، والتـــي تشـــمل إنشـــاء الخـــدمات الصـــحية، تواجـــه معوقـــات  ٣٠٠ ٠٠٠
 شديدة. 

  
  

                                                           
١    OCHA, Humanitarian facts and figures. The humanitarian impact of major escalations, Factsheet. 

Occupied Palestinian Territory, 2017 (https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-facts-and-figures, 
accessed 9 April 2018).  

٢                       OCHA, Humanitarian Needs Overview 2018: occupied Palestinian territory, 2018 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_20_12_2017_final.pdf, accessed 9 April 2018).  

         ٣ Charara R, Forouzanfar M, Naghavi M, Moradi-Lakeh M, Afshin A, et al. The burden of mental 
disorders in the Eastern Mediterranean Region, 1990–2013. PLOS One, 2017 
(http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169575, accessed 9 April 2018). 
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من السكان الفلسطينيين الذين يعيشـون فـي  ٪٨٢لإلحصاء الفلسطيني، يتمتع نحو ووفقًا للجهاز المركزي  -١٥
الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة بالتغطيـــة بشــكل مــن أشــكال الــدفع المســـبق للحصــول علــى الرعايــة الصــحية. وتتمثـــل 

 الجهتــان هاتــان األونــروا، وتســهمالتــأمين الصــحي الحكــومي و  الجهتــان الرئيســيتان المقــدمتان للتغطيــة الصــحية فــي
مــن التغطيــة المقدمــة وهنــاك تــداخل كبيــر بينهمــا. ويغطــي التــأمين الصــحي الحكــومي الخــدمات  ٪٩٠بــأكثر مــن 

األولية بما في ذلك الخدمات الخاصـة بصـحة األم والطفـل، والرعايـة الثانويـة، واألدويـة التـي ُتصـرف بوصـفة طبيـة 
متخصصة الالزمـة التـي ال تتـوافر فـي مرافـق وزارة الصـحة المدرجة في قائمة األدوية األساسية، وخدمات الرعاية ال

والتـــي ُتشـــترى مـــن مرافـــق غيـــر تابعـــة لـــوزارة الصـــحة داخـــل أو خـــارج األرض الفلســـطينية المحتلـــة. وتقـــدم األونـــروا 
الخـــدمات إلـــى الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة، وتغطـــي خـــدمات الصـــحة األوليـــة الشـــاملة، 

مـن التمويـل الصـحي مـن الـدفع المباشـر،  ٪٣٨الدعم المحـدود للرعايـة فـي المستشـفيات. ويتـأتى نحـو  بعضتقدم و 
الرعايـة  تكاليففي براثن الفقر نتيجة لسداد منهم  ٪٠,٨تقريبًا من السكان مدفوعات مالية كارثية ويقع  ٪١ويواجه 

الخـــدمات الصـــحية التـــي تقـــدمها، مـــع  وتواجـــه الســـلطة الفلســـطينية تحـــديات كبيـــرة فـــي ضـــمان اســـتدامة ١الصـــحية.
ضــعف ســيطرتها علــى المــوارد الطبيعيــة الكثيــرة التــي تــذخر بهــا األرض الفلســطينية المحتلــة، وانعــدام ســيادتها علــى 
اإليرادات الضريبية الستخدامها في تمويل الصحة، وعدم سيطرتها سيطرة كاملة على اإلنفـاق الصـحي فـي حـاالت 

علــى الجهــات المانحــة بقــدر كبيــر. وقــد أفــادت وزارة الصــحة بأنهــا طولبــت بســداد  مادهــاواعتاإلحالــة إلــى إســرائيل، 
لــــم تكــــن قــــد اعُتمــــدت مــــن ِقبــــل وحــــدة شــــراء الخــــدمات  ٢٠١٧إحالــــة إلــــى إســــرائيل فــــي عــــام  ٤٠٠تكــــاليف نحــــو 

  للوزارة.  التابعة
  

حيـث يـة فـي الضـفة الغربيـة، وُتعد وزارة الصحة الفلسـطينية الجهـة الرئيسـية المقدمـة للرعايـة الصـحية األول -١٦
وفـي قطـاع غـزة، يتبـع وزارة الصـحة ثلـث عيـادات  ٢عيـادة. ٥٨٧من العيادات البالغ عـددها  ٪٧٠يتبعها أكثر من 

عيادة، وتضطلع األونروا والمنظمات غير الحكومية بدور كبير.  ١٥٢) والبالغ عددها ٪٣٢الصحة األولية تقريبًا (
تــوفر معظمهــا األونــروا و متنقلــة تعمــل فــي المنطقــة جــيم مــن الضــفة الغربيــة، عيــادة  ٢٤هنــاك فوفضــًال عــن ذلــك، 

منهـا فـي  ٥١مستشـفى فـي اإلجمـالي فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، يقـع  ٨١والمنظمات غير الحكوميـة. وهنـاك 
تسـاوى نسـمة، وي ١٠٠٠سرير لكل  ١,٣ات يفي قطاع غزة. وتبلغ الطاقة االستيعابية للمستشف ٣٠الضفة الغربية و

مـن الطاقـة االسـتيعابية فـي الضـفة الغربيـة  ٪٤٤ذلك بالنسبة إلى الضفة الغربية وقطـاع غـزة. وتـوفر وزارة الصـحة 
مــن الطاقــة االســتيعابية فــي الضــفة الغربيــة  ٪٤٠منهــا فــي قطــاع غــزة. وتــوفر المنظمــات غيــر الحكوميــة  ٪٦٩و
من الطاقة االستيعابية في الضفة الغربيـة  ٪١٤منها في قطاع غزة، في حين أن المؤسسات الخاصة توفر  ٪٢٤و

  ٢.وال توفر أي منها في قطاع غزة
  

وتواجه الخدمات الصـحية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة حـاالت نقـص اإلمـدادات الطبيـة المزمنـة. وأفـاد  -١٧
مــن األدويـة األساســية  ٪٢٣ ة قـدرهاالصــحة فـي رام اهللا بـأن نســبة متوسـطالمسـتودع المركـزي لألدويــة التـابع لـوزارة 

غ المسـتودع المركـزي لألدويـة فـي غـزة وبلّـ ٢٠١٧.٣من اإلمدادات الطبية األساسية نفدت تمامًا خالل عام  ٪١٩و
رة واحـدة ومـن األدوات الطبيـة التـي ُتسـتخدم مـ ٪٣٢الكامـل لنسـبة متوسـطة مـن األدويـة األساسـية بلغـت  دعن النفا

                                                           
  .  ٢٠١٦ك الدولي، تقرير بعثة منظمة الصحة العالمية والبن   ١

Improving Health System Financing and Service Provision for Universal Health Coverage in Palestine 
– Addressing the Challenges for a Sustainable and Equitable Health System Development 

 .١٣٢صفحة ، ٢٠١٦المعلومات الصحية الفلسطيني، التقرير الصحي السنوي: فلسطين؛  مركز   ٢

إلــى منظمــة الصــحة  . بيانــات مقدمــة مباشــرةً ٢٠١٨المســتودع المركــزي لألدويــة التــابع لــوزارة الصــحة، الضــفة الغربيــة    ٣
 العالمية ومجموعة الصحة.
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وتؤثر حاالت النقص على بعض التخصصـات  ١خالل األشهر األربعة األخيرة من ذلك العام.شهريًا ، ٪٢٤بلغت 
مـــن األدويـــة األساســـية لعـــالج األورام  ٪٦١والمســـارات العالجيـــة علـــى نحـــو غيـــر متناســـب. ومثـــال علـــى ذلـــك أن 

فـي إال مخـزون يكفـي ألقـل مـن شـهر،  ٢٠١٧ر وأمراض الدم لم يتبق منها في قطاع غزة في كانون األول/ ديسمب
. والجـــدير بالمالحظـــة أن عـــدد البنـــود ٪٤٤ نفســـه فـــي الشـــهر المتبقيـــة نســـبة جميـــع األدويـــة األساســـيةحـــين بلغـــت 

 وزارة الصـحةالمدرجة في قائمة األدوية األساسية وقائمة األدوات الطبية التـي ُتسـتخدم مـرة واحـدة التـي بّلغـت عنهـا 
 غ عنهــا فــيفــي النســب المبلَّــتختلــف فــي الضــفة الغربيــة عنهــا فــي قطــاع غــزة، وقــد يكــون ذلــك أحــد أســباب التفــاوت 

المنطقتــين. وفــي خــارج القــدس الشــرقية، تفتقــر المرافــق تمامــًا إلــى بعــض الخيــارات العالجيــة والتشخيصــية، بمــا فــي 
سي النووي، ما يؤدي إلى اعتمـاد العديـد مـن مرضـى ذلك المعالجة اإلشعاعية وتكنولوجيا التصوير بالرنين المغنطي

السرطان على اإلحالة إلى القدس الشرقية واعتمـادهم بالتـالي علـى الحصـول علـى التصـاريح األمنيـة مـن السـلطات 
اإلســـرائيلية. وكانـــت مستشـــفيات القـــدس الشـــرقية فـــي الماضـــي ومازالـــت تشـــكل مراكـــز اإلحالـــة الرئيســـية للمرضـــى 

  عالج السرطان وجراحات القلب ورعاية طب األطفال المتخصصة. غراض يما ألالفلسطينيين، والس
  

وقــد أثــر الحصــار المســتمر والنزاعــات والتــي أدت إلــى إغــالق محطــة توليــد الكهربــاء فــي غــزة والحــد مــن  -١٨
تراجـع عــدد  ٢٠١٦إلـى عـام  ٢٠١٠المتتاليـة علـى قـدرة قطـاع الصــحة فـي قطـاع غـزة. فقــد شـهدت الفتـرة مـن عــام 

لكـل فـرد مـن  ٪٢١وتراجـع عـدد األطبـاء بنسـبة ، ٪٥، وتراجع عـدد الممرضـات بنسـبة ٪٩ة المستشفيات بنسبة أسرَّ 
مستشـــفى  ١٧منشـــأة صـــحية ( ٧٥إلـــى تضـــرر  ٢٠١٤وأدى النـــزاع الـــذي شـــهده قطـــاع غـــزة فـــي عـــام  ٢الســـكان.

وٕالى جانب األضرار المباشـرة  ٣مرفقًا في مراحل مختلفة نتيجة للضرر أو ألسباب أمنية. ٤٤عيادة)، وُأغلق  ٥٨و
والناجمـة عـن التي لحقت بالمرافق واإلصابات بين العاملين، أدت اآلثار الطويلة األجل الواقعة على قطاع الصحة 

لتعافي بدًال من استخدامها في التنمية، إلى منع قطـاع الصـحة مـن اتلبية االحتياجات الطارئة و تجاه تحويل الموارد 
تفــاقم  ٢٠١٧وواجــه قطــاع غــزة منــذ نيســان/ أبريــل  مكنــة بفضــل االســتثمارات الطويلــة األجــل.إجــراء التحســينات الم

ســاعات يوميــًا بعــد التــدابير التــي اتخــذتها الســلطة  ٦-٤أزمــة الكهربــاء، حيــث ال يتــوافر التيــار الكهربــائي إال لمــدة 
دات الكهربــاء القادمــة مــن إســرائيل. واضــطرت المستشــفيات إلــى تأجيــل بعــض الجراحــات وٕاخــراج إمــداالفلســطينية 

 ٤المرضى قبل األوان وتقليص خدمات التنظيف والتعقيم.
  

  إتاحة الخدمات الصحية
  

وخـدمات التشـخيص يسـتأثر بنحـو  واألدوية األساسية بحث أجرته المنظمة بأن نقص المعدات الطبيةيفيد   -١٩
حيــث إن عــالج األورام هــو الســبب األكبــر والوحيــد  ٥ثالثــة أربــاع عمليــات إحالــة المرضــى إلــى خــارج قطــاع غــّزة،

إلحالتهم إلى خارجه بعد أن استأثرت حاالت عالج السرطان وتقّصـي أعـراض اإلصـابة بـه بقرابـة ثلـث مـا قُـدِّم فـي 
حالـــة المرضـــى. وتتحّمـــل الســـلطة الفلســـطينية تكـــاليف باهظـــة مـــن جـــراء بشـــأن إ) ٪٣١مـــن طلبـــات ( ٢٠١٧عـــام 

                                                           
إلـى منظمـة الصـحة العالميـة  . بيانـات مقدمـة مباشـرةً ٢٠١٨قطاع غـزة المستودع المركزي لألدوية التابع لوزارة الصحة،    ١

 ومجموعة الصحة.

 .٢٠١٧إحصاءات مركز المعلومات الصحية الفلسطيني،    ٢

ـــــــرغم مـــــــن المرافـــــــق المتضـــــــررة،    ٣ ـــــــى ال ـــــــب تنســـــــيق الشـــــــؤون اإلنســـــــانية. الخـــــــدمات الصـــــــحية مســـــــتمرة عل  ٢٠١٤مكت
)https://www.ochaopt.org/content/health-services-continue-despite-damaged-facilitiesتــــــم االطــــــالع فــــــي ، 
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل   ٩

 Humanitarian facts and figures: The humanitarian impact of the internalمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.    ٤
Palestinian divide -  factsheet ٢٠١٧. مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية؛.  

٥     Lafi, M., Ammar, W., Vitullo, A., Al-Farah, N. & Daher, M. “Reasons for medical referrals of Gaza 
patients, 2015.” Poster at the Lancet Palestine Health Alliance conference, 2016 
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االعتمــاد علــى إحالــة المرضــى إلــى خــارج مرافــق وزارة الصــحة، وتواجــه بســببه تحــديًا فــي مجــال تزويــد الفلســطينيين 
يــة بخــدمات الرعايــة الصــحية علــى نحــو مســتدام. والبــد مــن استحصــال موافقــة الوحــدة التابعــة لــوزارة الصــحة والمعن

بشراء الخدمات على جميع عمليات إحالة المرضى إلى مرافق صحية غير تابعة لوزارة الصحة، ومنها تلك الواقعة 
٪ من النفقـات ٣٤، إذ استأثرت عمليات اإلحالة هذه إلى تلك المرافق بنسبة الضفة الغربيةو  خارج نطاق قطاع غّزة

٪ مـــن تلـــك التـــي ُأنِفقـــت علـــى عمليـــات إحـــالتهم ١٣بة ، بمـــا فيهـــا نســـ٢٠١٦التـــي تكّبـــدتها وزارة الصـــحة فـــي عـــام 
الوحـــدة التابعـــة لـــوزارة الصـــحة والمعنيـــة بشـــراء الخـــدمات علـــى  ٢٠١٧إســـرائيل. هـــذا، وقـــد وافقـــت فـــي عـــام  إلـــى
عمليـات إحالـة مـن قطـاع غـّزة  ٢٠ ٥٠٥عملية إحالة إلى مرافق صحية غير تابعة لوزارة الصحة، منها  ٩٤ ٩٣٩

٪ مـن مجمـوع ٤٢ه، وذلـك إلـى المستشـفيات الواقعـة شـرق القـدس فـي المقـام األول (بنسـبة إلى مرافق صحية خارجـ
 )٪١٥(إلــى إســرائيل ونســبة  )٪٢٠(ونســبة  )عمليــات إحالــة المرضــى إلــى مرافــق صــحية غيــر تابعــة لــوزارة الصــحة

٪ منهــا إلــى مرافــق ١٦هنــاك مــن بــين عمليــات إحالــة المرضــى فــي قطــاع غــّزة نســبة  وكانــت ١إلــى الضــفة الغربيــة.
٪ إلــى مصــر. أّمــا فــي الضــفة الغربيــة، فقــد وافقــت الوحــدة ٦صــحية غيــر تابعــة لــوزارة الصــحة بقطــاع غــّزة ونســبة 

رة الصـحة ٪ إلى مرافق صحية غير تابعة لـوزا٤٦عملية إحالة، منها نسبة  ٧٤ ٤٣٤المعنية بشراء الخدمات على 
٪ إلـى إسـرائيل. كمـا ُأِحيـل ١٦٪ إلى القدس الشـرقية ونسـبة ٣٧بالضفة الغربية وخارج نطاق القدس الشرقية ونسبة 

  حاالت). ٥حالة) وٕالى تركيا ( ١٢(عدد قليل من المرضى من األرض الفلسطينية المحتلة إلى األردن 
  

طــاق قطــاع غــّزة مــن الحظــر العــام المفــروض ُيعَفــى المرضــى الُمحــالون إلــى مرافــق صــحية تقــع خــارج نو   -٢٠
ســفر الفلســطينيين بالقطــاع، ممــا يســمح لهــم بتقــديم طلبــات استحصــال تصــاريح الخــروج ألغــراض الحصــول  علــى

 ٢٠١٧علــى خــدمات الرعايــة الصــحية. وقــد تزايــدت بلّــة طينــة إتاحــة الخــدمات الصــحية عبــر معبــر إيــرز فــي عــام 
٪ مــن الطلبــات المقدمــة مــن المرضــى علــى موافقــات أمنيــة بالوقــت ٥٤ النحــو التــالي: لــم تحصــل ســوى نســبةعلــى 

المناســب مــن أجــل ســفرهم لغــرض حضــور مواعيــد الحصــول علــى الرعايــة الصــحية فــي الخــارج، وهــي أدنــى نســبة 
لت بشأن الحصول على الموافقـات منـذ أن اسـتهّلت المنظمـة فـي عـام  رصـدها الناشـط لمعـدالت عبـور  ٢٠٠٦ُسجِّ

 منــــذ األمنيـــة الموافقــــات عـــدد فـــي مســــتمراً  انخفاضـــاً  الُمختطـــة االتجاهــــات وأظهـــرت ٢ع غـــّزة.المرضـــى مـــن قطــــا
 للحصول السفر بشأن المرضى من المقّدمة الطلبات من٪ ٩٣ لنسبة اإلسرائيلية السلطات قبول عقب ٢٠١٢ عام
 الطلبـــات تجهيـــز فـــي الُمتّبعـــة البيروقراطيـــة اإلجـــراءات بســـبب التـــأخير حـــاالت وازدادت ٣.الصـــحية الرعايـــة علـــى

 الُمسـتغرق الوقـت تضـاعف ،٢٠١٧ مـايو/ أيـار ففـي: السـفر تصـاريح علـى الحصـول بشـأن المرضـى مـن المقّدمة
 عمـل أيـام ١٠ مـن التصـاريح علـى الحصـول بشـأن المرضـى مـن سـابقاً  المقّدمـة العاجلـة غيـر الطلبـات تجهيز في
 الطلبــات تجهيـز فــي الُمسـتغرق الوقــت هـذا تزايــد تواصـل ،٢٠١٧ نــوفمبر/ الثـاني تشــرين وفـي عمــل؛ يـوم ٢٠ إلـى

                                                           
 .٢٠١٨الوحدة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والمعنية بشراء الخدمات،    ١

نظــرة عامــة ســنوية  -منظمــة الصــحة العالميــة. إتاحــة الخــدمات الصــحية للمرضــى الُمحــالين مــن قطــاع غــّزة: ملّخــص    ٢
المكتــــب  القــــاهرة: .٢٠١٧. التقريــــر الشــــهري، كــــانون األول/ ديســــمبر ٢٠١٧والتقريــــر الصــــادر فــــي كــــانون األول/ ديســــمبر 

    ٢٠١٨التابع لمنظمة الصحة العالمية،  اإلقليمي لشرق المتوّسط
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_monthly_Gaza_access_report_De
c_2017-final.pdf?ua=1   

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٩االطالع في  (تم

بيل إتاحــة الخــدمات الصــحية فــي األرض فــي الصــحة: تــذليل العقبــات التــي تعتــرض ســمنظمــة الصــحة العالميــة. الحــق    ٣
  ٢٠١٧؛ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط الفلسطينية المحتلة. القاهرة: منظمة الصحة العالمية

(http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_Access_Report_2016_Book_Final-
small.pdf?ua=1).  
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 أمنيـاً  اسـتجوابهم ألغـراض مرافقيهم من مرافقاً  ٩١و مريضاً  ٥٩٦ اسُتدِعيَ  ،٢٠١٧ عام وفي ١.عمل يوم ٢٦ إلى
  ١.غّزة قطاع نطاق خارج الصحية الرعاية على للحصول ُمسبقاً  شرطاً  ذلك بوصف
  
اإلسرائيلية جميع المرضى في قطـاع غـّزة بتقـديم طلبـات بشـأن الحصـول علـى تصـاريح وتطالب السلطات   -٢١

أمنية للخروج من القطاع من أجل الحصول على الرعاية الصحية، كما يجب على المرضى الموجودين في الضفة 
الســـلطات الغربيـــة تقـــديم الطلبـــات نفســـها للحصـــول علـــى الرعايـــة الصـــحية فـــي القـــدس الشـــرقية وٕاســـرائيل، علـــى أن 

عامًا من  ٥٥عامًا والرجال الذين تزيد أعمارهم على  ٥٠اإلسرائيلية تعفي معظم النساء الالتي تزيد أعمارهن على 
تقــديمها. أّمــا المرضــى اآلخــرون الموجــودون بالضــفة الغربيــة فهــم يعتمــدون علــى الســلطات اإلســرائيلية فــي مــنحهم 

حالة الرئيسية الموجودة بالقدس الشرقية والحصول على الخـدمات تصاريح أمنية تمّكنهم من الوصول إلى مراكز اإل
المتخّصصة في إسرائيل وغير الُمتاحة بـالمرافق الصـحية الفلسـطينية. ويتبـّين مـرة أخـرى أن السـبب األكبـر والوحيـد 
 الــذي يقــف وراء إحالــة المرضــى مــن الضــفة الغربيــة هــو عــالج الســرطان وتقّصــي أعــراض اإلصــابة بــه، علمــًا بــأن

ــًا مــن عمليــات اإلحالــة البــالغ عــددها ٢٣عمليــات إحــالتهم لغــرض عــالج األورام كانــت قــد اســتأثرت بنســبة  ٪ تقريب
٪ مـن ١٢، والذي ُرِفضت فيه نسبة ٢٠١٧عملية من الضفة الغربية في األشهر العشرة األولى من عام  ٦١ ٧٣٢

ن مـرافقيهم للخـروج مـن الضـفة الغربيـة إلـى ٪ مـن تلـك المقّدمـة مـ١٨إجمالي الطلبات المقّدمة من المرضى ونسـبة 
مريضــًا لقــوا حــتفهم وهــم فــي انتظــار موافقــة  ٥٤ووردت المنظمــة ســجالت مــن  ٢القــدس الشــرقية أو إلــى إســرائيل.

  عامًا. ١٨السلطات اإلسرائيلية على إحالتهم إلى خارج قطاع غّزة، منهم ثالثة أطفال دون سن 
  

 إال أن الــركن األساســي الــذي يرتكــز إليــه النظــام الصــحي الفلســطيني،وتشــّكل مستشــفيات القــدس الشــرقية   -٢٢
عليــه تصــّعب إتاحــة خدماتــه لمــن ُيحــاُل إليــه ســنويًا مــن المرضــى الفلســطينيين بأعــداد تتــراوح بــين ســيطرة إســرائيل 

). ٢٠١٧مـــريض فـــي عـــام  ٣٦ ٤١٤و ٢٠١٦مـــريض فـــي عـــام  ٤٠ ٢٢٠مـــريض (بواقـــع  ٤٠ ٠٠٠و ٣٥ ٠٠٠
وغوستا فيكتوريا يمّثل المركز الرئيسي إلحالة مرضى السرطان للعالج فيه، بينمـا يعمـل مستشـفى يزال مستشفى أوال

المقاصد بوصفه مركزًا رئيسيًا لرعاية األطفال وطب القلب، كمـا ُيلـزم الموظفـون بالحصـول علـى تصـاريح للوصـول 
٪ مـن ٩٨نسـبة  ٢٠١٧ُقِبلـت فـي عـام  إلى أماكن عملهم. وتؤكد البيانات الواردة من مستشفيات القدس الشرقية أنه

الطلبات المقّدمة من الموظفين في الضـفة الغربيـة وقطـاع غـّزة بشـأن الحصـول علـى تصـاريح الوصـول إلـى أمـاكن 
تصـريحًا صـدرت لمـدة سـتة أشـهر لمـوظفين  ١٥٩٩طلبـات. واشـتمل هـذا الـرقم علـى  ١٧٠٨العمل، والبالغ عددها 
ومـوظفين ُرِفضـت طلبـاتهم سـابقًا  أشـهر مـن قطـاع غـزة صـدرت لمـدة ثالثـةتصـريحًا آخـر  ٨٣من الضفة الغربيـة و

طلبـًا قـّدمها موظفـون صـحيون بشـأن الوصـول  ٢٦وآخرين قّدموا فعًال طلبات بشـأن لـّم شـملهم بأسـرهم، كمـا ُرِفـض 
إلـى أمـاكن أخـرى علـى إشـكاليات،  إلى أماكن عملهم. وينطوي عبور سـيارات اإلسـعاف مـن الضـفة الغربيـة مباشـرةً 

٪ مـن ٩٠ألن تلك السيارات ُتستوقف وُتؤخر عن أداء عملها من أجل تفتيشها ألغـراض أمنيـة. ويتعـّين علـى نسـبة 
ســيارة، يلزمهــا أن تــدخل إلــى القــدس مــن أجــزاء أخــرى مــن الضــفة الغربيــة، أن  ٢١٢٥تلــك الســيارات البــالغ عــددها 
  ٣ى سيارات إسعاف أخرى عند نقاط التفتيش، مّما يؤخر عملية عبورهم.ُتِحيل المرضى الذين تنقلهم إل

  
  

                                                           
بشــأن إحالــة المرضــى مــن  ٢٠١٧الشــهريان الصــادران عــن المنظمــة فــي أيــار/ مــايو وتشــرين الثــاني/ نــوفمبر  التقريــران   ١

  قطاع غّزة، ُمتاحان على الرابط اإللكتروني التالي: 
http://www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.html )ــــــم ــــــي  ت نيســــــان/  ٩االطــــــالع ف

 ).٢٠١٨أبريل 

 .٢٠١٨مكتب الفلسطيني لشؤون التنسيق واالتصال، بيانات ُمستمدة من ال   ٢

 .٢٠١٨بيانات ُمستمدة من الصليب األحمر الفلسطيني،    ٣
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  الرعاية الصحية المقدمة لنزالء السجون
  

ل دون حصـولهم علـى خـدمات مسـتقلة فـي يواجه السجناء الفلسطينيون المعتقلون في إسرائيل عقبـات تحـوّ   -٢٣
مجال الرعاية، ألن دائرة السـجون اإلسـرائيلية هـي المسـؤولة، بخـالف وزارة الصـحة، عـن تزويـدهم بخـدمات الرعايـة 
األولية. وتفيد منظمات المجتمع المـدني المعنيـة بحقـوق اإلنسـان بوجـود مشـاكل فـي اإلشـراف علـى وضـع السـجناء 

بالوقت المناسب وفي عمليات االسـتعراض أو التنفيـذ الراميـة إلـى ضـمان فعاليـة مسـارات وتزويدهم بالعالج الشافي 
ـــد تلـــك المنظمـــات بتعـــّذر ـــة وصـــولها  رعـــايتهم. كمـــا تفي ـــع إمكاني إلـــى الســـجون ألغـــراض رصـــد أوضـــاعها. وتتمّت

المـــأل عـــن الدوليـــة للصـــليب األحمـــر بســـبيل الوصـــول إلـــى دوائـــر الســـجون، ولكنهـــا ال تنشـــر تقـــارير علـــى  اللجنـــة
، مــن ٢٠١٨ســجينًا فلســطينيًا مّمــن ُأِفيــد بــأن دائــرة الســجون اإلســرائيلية اعتقلــتهم فــي شــباط/ فبرايــر  ٦١١٩ أوضــاع
وثمة تقارير تفيد بعدم حصول السجناء على تغذية كافية، بمن فـيهم الُمصـابون بالسـرطان أو  ١قاصرًا. ٣٣٠بينهم 

هم علــى الــدعم النفســي واالجتمــاعي وحرمــانهم مــن زيــارة أســرهم بغيــره مــن الحــاالت الصــحية الوخيمــة، وعــدم حصــول
بزيــارتهم مــرتين الفلســطينيين ولـم توافــق ســلطات الســجون اإلسـرائيلية علــى قيــام أســر السـجناء  ٢لهـم واالتصــال بهــم.

  .٢٠١٧شهريًا إال عقب شّن السجناء لحمالت إضراب جماعي عن الطعام في منتصف عام 
  

  الصحية شّن الهجمات على المرافق
  

عنـــف لفظـــي أو مـــادي أو  تعـــّرف المنظمـــة أي هجمـــة ُتشـــّن علـــى المرافـــق الصـــحية علـــى أنهـــا "أي عمـــل  -٢٤
الصـحية  أية عراقيل تعترض سبيل توافر الخدمات أو ،العنف النفسي  أو أي نوع آخر من التهديد بممارسة العنف
وتتعـاون المنظمـة مـع الشـركاء الصـحيين ووزارة الصـحة  ٣، وٕاتاحـة تلـك الخـدمات وٕايتائهـا".العالجية و/ أو الوقائية

الفلســطينية فــي رصــد مــا ُيشــّن مــن هجمــات علــى المرافــق الصــحية بــاألرض الفلســطينية المحتلــة، وُتســّجل البيانــات 
المتعلقة بتلك الهجمات إضافة إلى تلك المتعلقة بالممارسات الُمّتبعة منهجيًا في رفض وصول المرضى إلى مرافق 

ية الصـحية الواقعـة خـارج نطـاق قطـاع غـّزة أو الضـفة الغربيـة، وفـي تـأخير وصـولهم إليهـا. وقـد وثّقـت جمعيـة الرعا
انتهاكــًا ارُتِكبــت ضــد موظفيهــا وســيارات اإلســعاف الخاصــة بهــا، ومنهــا منــع تلــك  ٨٤الهــالل األحمــر الفلســطيني 

يارات وٕالحـاق أضـرار بهـا. وتحّققـت السيارات من الوصول إلـى المرضـى وٕاصـابة موظفيهـا وشـن هجمـات علـى السـ
حادثة أخرى تعّرضت لها المستشفيات وعيادات الرعاية األولية، وُألِقي القبض على سبعة مرضى  ١٨المنظمة من 

، ُأفـِرج عـن أربعـة إيـرزوأربعة من مرافقيهم. ومن أصل االعتقاالت الستة (لثالثة مرضى وثالثة مرافقين) في معبر 
ان) مــن دون أن ُتوّجــه إلــيهم أّي تهــم، وينتظــر المــريض الثالــث محاكمتــه، فيمــا ُحِكــم علــى مــنهم (مريضــان ومرافقــ

تزال معلقـة مات ُشّنت على مرافق طبية الالمرافق اآلخر بالسجن لمدة سنتين. ويوجد سبعة أحداث أخرى بشأن هج
ى (األونـروا) يين فـي الشـرق األدنـوكالة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينمنذ أمد طويل، علمًا بأن 

علــى أنهــا  ٢٠١٨وجمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية والمنظمــة الدوليــة للمعــوقين (التــي ُأِعيــدت تســميتها فــي عــام 
منظمة اإلنسانية والشمولية) قد ُرِفض منحهـا سـبيل الوصـول، لمـدة سـتة أسـابيع علـى األقـل، إلـى خمـس مجتمعـات 

  نسمة. ١٣٧١تأوي سكانًا يبلغ تعدادهم و الضفة الغربية  من جيم محلية تقطن المنطقة
  
  

                                                           
االطـــالع فـــي  تـــم( http://www.addameer.org/statistics. ُمتـــاح علـــى الـــرابط اإللكترونـــي التـــالي: ٢٠١٨الضـــمير،    ١
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل   ٩

٢   Physicians for Human Rights - Israel, 2018. 

  . ٣منظمة الصحة العالمية. نظام ترّصد الهجمات الُمشّنة على مرافق الرعاية الصحية، الملحق    ٣
https://publicspace.who.int/sites/ssa/SitePages/PublicDashboard.aspx 
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  المحّددات األساسية للصحة
  

إغالق قطاع السيما و  األرض الفلسطينيةتتأثر المحّددات االجتماعية لصحة السكان الفلسطينيين باحتالل   -٢٥
مــــن انعــــدام األمــــن الغــــذائي بمعــــدالت تتــــراوح بــــين المتوّســــطة والوخيمــــة،  ٪٣١,٥غــــّزة، حيــــث تعــــاني مــــنهم نســــبة 

٪ مــنهم علــى المســاعدات اإلنســانية فــي الحصــول علــى الميــاه وخــدمات اإلصــحاح، ويوجــد ٣٦,٤تعتمــد نســبة  فيمــا
٪ مّمن يعـانون مـن فجـوات تتخلّـل مجـال حصـولهم علـى المـأوى الالئـق وأوجـه ضـعف ٥,٣نسبة أخرى منهم قدرها 

وتؤثر أوجه الضعف المذكورة تأثيرًا سلبيًا على الحصائل الصحية، إذ تشير التقديرات إلى  ١.حصولهم عليهتشوب 
٪ وتبلـغ أعلـى مسـتوياتها فيمـا بـين أطفـال عوائـل الالجئـين ١٠أن معدالت انتشار التقّزم في قطاع غـّزة هـي بنسـبة 

غّزة التي ُيضّخ منها شهريًا إلى البحر قبالة قطاع غّزة  وتشّكل أزمة مياه المجاري في ٢الدخل.والعوائل المنخفضة 
نحو ثالثة ماليـين متـر مكعـب مـن الميـاه الُمسـتعملة والرديئـة الُمعالجـة، خطـرًا كبيـرًا مـن مخـاطر الصـحة العموميـة 

شرب مـن المترّبصة بالسكان من حيث إصابتهم بأمراض تنقلها المياه، ويتفاقم هذا الخطر بفعل رداءة نوعية مياه ال
لترًا للفرد يوميًا بقطاع  ٥٣وتتراوح معدالت إتاحة المياه للسكان بين  ٣جّراء تلّوث مستودع المياه الجوفية الساحلي.

لتـر للفـرد  ١٠٠وهـي أدنـى بكثيـر مـن المعـدالت التـي توصـي بهـا المنظمـة بواقـع  –لتـرًا بالضـفة الغربيـة  ٧٩غّزة و
  يوميًا.

  
لتحســين  ٢٠١٧ عــام التــي قــّدمتها المــديرة العامــة فــي معلومــات محّدثــة بشــأن التوصــيات

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، وفـي الجـوالن 
 السوري المحتل

  
التقرير عن األوضاع الصحية في الجـوالن السـوري  بشأنكما ُذكر أعاله، هناك عدد من المسائل المعلقة   -٢٦

 )١٢(٧٠ج ص عالمقـــرر اإلجرائـــي و  ٧٠/٣٩ج الوثيقـــةالمحتـــل، علـــى نحـــو مـــا أشـــير إليـــه فـــي العـــام الماضـــي فـــي 
ويتواصل العمل بشأن هذه المسائل وسيؤدي إلى توفير المعلومات الالزمة إلعداد التقريـر ، الصادرين عن المنظمة
 تقدمها األمانــةســ والتــي، )٢٠١٦) (١٠(٦٩ج ص عالــواردة فــي المقــرر اإلجرائــي لتوصــيات با والمعلومــات الخاصــة

  إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين كي تنظر فيها.
  

، قّدمت جمعية الصحة العالمية السبعون توصيات إلى إسـرائيل وٕالـى السـلطة الفلسـطينية ٢٠١٧عام  فيو   -٢٧
لتحسين األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة. ويتضّمن هذا القسم معلومات محّدثة عن التقـدم المحـرز 

  نحو تحقيق تلك التوصيات.
  
  

                                                           
: األرض الفلســـــطينية ٢٠١٨تنســـــيق الشـــــؤون اإلنســـــانية. لمحـــــة عامـــــة عـــــن االحتياجـــــات اإلنســـــانية فـــــي عـــــام  مكتـــــب   ١

، تـــــــــــــم https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_20_12_2017_final.pdf( ٢٠١٨ المحتلـــــــــــــة،
 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٩االطالع في 

  نظر أيضًا ا: التقرير األولي؛ ٢٠١٦. النظام الوطني لترّصد معدالت التغذية، ٢٠١٧الصحة الفلسطينية، وزارة    ٢
Prevalence and associated factors influencing stunting in  El Kishawi RR, Soo KL, Abed YA, Muda WAMW.

. 2017;17:210. BMC Pediatrics sectional study.-Palestine: a cross-years in the Gaza Strip 5–children aged 2
y -0957-017-doi:10.1186/s12887)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5740756/.( 

: األرض الفلسـطينية المحتلــة، ٢٠١٨مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية. لمحــة عامـة عـن االحتياجـات اإلنســانية فـي عـام    ٣
٢٠١٨ )https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_20_12_2017_final.pdf ،االطـــالع فـــي  تـــم

 ).٢٠١٨نيسان/ أبريل  ٩
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  االلتزامات التالية بموجب القانون الدولي:: تتحمل السلطات اإلسرائيلية ١التوصية 
  

لجميع المرضى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى  ٢٤/٧وضع إجراءات تسمح بالوصول دون تأخير  •
رعايــة صــحية متخصصــة، بمــا فــي ذلــك الخــروج مــن غــزة والوصــول إلــى القــدس، مــع التصــدي فــي 

  الوقت نفسه للمخاوف األمنية اإلسرائيلية؛
  
تضـــــمن لمـــــوظفي الرعايـــــة الصـــــحية الفلســـــطينيين القـــــدرة علـــــى العمـــــل والتـــــدريب وضـــــع إجـــــراءات  •

  والتخصص في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الخارج.
  
ـــة  • وضـــع إجـــراءات تمّكـــن ســـيارات اإلســـعاف مـــن الوصـــول بحريـــة إلـــى المرضـــى ومؤسســـات الرعاي

  الصحية دون تأخير ال مبرر له.
 

ينبغـي للسـلطات اإلسـرائيلية ضـمان وصـول العـاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية دون عوائـق إلـى : ٦التوصية 
  أماكن عملهم، وٕاتاحة إمكانات التطور المهني والتخصص لهم.

  
علــى الــرغم مــن أن مســؤولين كبــارًا مــن وحــدة تنســيق األنشــطة الحكوميــة فــي األراضــي (الوحــدة الحكوميــة   -٢٨

اإلسرائيلية التابعة لوزير الـدفاع اإلسـرائيلي والمسـؤولة عـن تنفيـذ السياسـات المدنيـة فـي األراضـي) قـد أبلغـوا منظمـة 
ات جديدة متوّخاة، فإنـه لـم تحـدث أي تحسـينات ، بوجود إجراء٢٠١٧الصحة العالمية، خالل اجتماع ُعِقد في عام 

ملموســـــة. وشـــــهدت القيـــــود المفروضـــــة علـــــى الســـــماح بوصـــــول المرضـــــى الفلســـــطينيين مزيـــــدًا مـــــن التـــــدهور فـــــي 
٪ ٥٤، وخاصــًة المرضـــى فــي قطــاع غـــزة، حيــث تراجــع معـــدل الموافقــة علــى تصـــاريح المرضــى إلـــى ٢٠١٧ عــام
لحـوظ لتمكـين الوصـول دون تـأخير علـى مـدار السـاعة طـوال أيـام . ولم ُيحَرز أي تقدم م٢٠١٦٪ في عام ٦٢ من

األسبوع، على النحو الموصى به. كمـا لـم يطـرأ أي تحّسـن ملمـوس يضـمن تمكـين العـاملين الصـحيين الفلسـطينيين 
من العمل والتدريب والتخصص في األرض الفلسطينية المحتلة. ومـرًة أخـرى، واجـه العـاملون الصـحيون مـن قطـاع 

ر القيــود فــي هــذا الصــدد، وفقــًا للبيانــات التــي ســجلتها المنظمــة. واســتمّر إجــراء تعاقــب ســيارات اإلســعاف غــزة أكبــ
المخصصــة لنقــل المرضــى مــن الضــفة الغربيــة إلــى القــدس الشــرقية بســبب القيــود المســتمرة علــى الوصــول، مــع نقــل 

  ٪ من المرضى بهذه الطريقة.٩٠
  

تواصـل العمـل، بالتعـاون مـع الشـركاء الـدوليين، علـى تحسـين نظـام : ينبغي للسلطة الفلسـطينية أن ٢التوصية 
اإلحالــة، بمــا فــي ذلــك مواصــلة تحســين الحلــول واإلجــراءات التقنيــة لجعــل العمليــة أســهل وأســرع وأكثــر شــفافية 

  وٕانصافًا وأقل تكلفة.
  

لـوزارة الصــحة  اً كبيــر  اً ماليـ اً لتابعــة لـوزارة الصــحة يشـّكل تحــّديظـل نظــام إحالـة المرضــى إلـى المرافــق غيـر ا  -٢٩
  تزال العملية تتسم بالبيروقراطية للمرضى ولعائالت المرضى.الفلسطينية. وال

  
: ينبغي للسلطة الفلسطينية تعزيز الجهود المبذولة للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة من خالل ٣التوصية 

  إلى تقديم خدمات صحية تتسم بالجودة واالستدامة واإلنصاف. حوار سياسي يهدف
  

واصــــلت وزارة الصــــحة الفلســــطينية تنســــيقها مــــع الشــــركاء المحليــــين والــــدوليين مــــن أجــــل تحقيــــق التغطيــــة   -٣٠
الصحية الشاملة من خالل منّصات مختلفة. وتعتزم وزارة الصحة إجـراء حـوار سياسـي أكثـر تحديـدًا، مـدعومًا عبـر 

  ديدة بين منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.شراكة ج
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: ينبغــي للســلطة الفلســطينية أن تستكشــف خيــارات الســلع الطبيــة التــي ينبغــي إعفاؤهــا مــن القيــود ٤التوصــية 
  التجارية لبروتوكول باريس، والمواد الطبية التي ينبغي أن تندرج ضمن المواد اإلنسانية األساسية.

  
طينية جهــودًا كافيــة الستكشــاف إعفــاء الســلع الطبيــة لــدى االتحــاد التجــاري الفعلــي لــم تبــذل الســلطة الفلســ  -٣١

المنصوص عليه في بروتوكول باريس. وتعرقل القيود التجارية بشدة قدرة منظمة الصحة العالمية والجهـات الفاعلـة 
فعلـى سـبيل المثـال، واجهـت األخرى على استيراد اإلمدادات الطبية الطارئـة لتلبيـة االحتياجـات الصـحية اإلنسـانية. 

تبرعات عينية مشتركة بـين الوكـاالت لمجموعـات أدوات صـحية خاصـة بحـاالت الطـوارئ تـأخيرات لعـدة أشـهر مـن 
أجل الحصول على التصـاريح الالزمـة والتخلـيص الجمركـي، وذلـك علـى الـرغم مـن الـدعم المقـّدم مـن وزارة الصـحة 

  اإلسرائيلية.
  

: ينبغـي للسـلطة الفلسـطينية بالتعـاون مــع المجلـس الطبـي الفلسـطيني أن تضـع اسـتراتيجية شــاملة ٥ التوصـية
  للقوى العاملة الصحية مرتبطة بعبء المرض واالحتياجات المتوقعة للخدمات المتخصصة.

  
ــًا علــى وضــع اللمســات األخيــرة إلنشــاء أول مرصــد شــامل  -٣٢  يعكــف المعهــد الفلســطيني للصــحة العامــة حالي

للمــــوارد البشــــرية الصــــحية فــــي األرض الفلســــطينية المحتلــــة. وكخطــــوة ثانيــــة، ســــيتم وضــــع توقعــــات للتخصصــــات 
  المطلوبة كأساس ألول استراتيجية شاملة للقوى العاملة الصحية.

  
: ينبغي النظر في بذل جهود موحدة للتغلب على الفجوة السياسية بـين الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، ٧التوصية 
ذلك االتفاق على حل قابل للتطبيق لضمان الـدفع العـادل والمسـتدام لألجـور لجميـع العـاملين فـي مجـال بما في 

  الرعاية الصحية.
  

. وتســتمر هــذه العمليــة فــي أوائــل ٢٠١٧ُأحــِرز تقــدم متواضــع نحــو المصــالحة السياســية قــرب نهايــة عــام   -٣٣
  .٢٠١٨ عام
  

) الـذي ٢٠١٦( ٢٢٨٦ر مجلـس األمـن التـابع لألمـم المتحـدة : ينبغي لجميع األطـراف أن تلتـزم بقـرا٨التوصية 
يــنص علــى القــانون الــدولي ذي الصــلة والمعنــي بحمايــة الجرحــى والمرضــى والعــاملين الطبيــين المكلفــين بمهــام 

  طبية ووسائل النقل والمرافق الطبية الخاصة بهم.
  

  أعاله. ٢٤لفقرة يرد بيان الحالة المتعلقة بالهجمات التي تمّس قطاع الصحة في ا  -٣٤
  

  :٩التوصية 
يجــب علــى الســلطات المعنيــة النظــر فــي تنظــيم الخــدمات الصــحية فــي الســجون بشــكل مســتقل عــن  •

  خدمات السجون لضمان النزاهة، وتقديم الخدمات الصحية العالية الجودة بصورة مستقلة.
بزيــــارة المرضــــى بانتظــــام فــــي الســــجون  ينبغــــي الســــماح ألطبــــاء فلســــطينيين تحــــت الرقابــــة األمنيــــة •

  اإلسرائيلية.
 

  لم يطرأ أي تغّير جوهري على الوضع فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية للسجناء الفلسطينيين.  -٣٥
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: ينبغي توسيع نطاق استراتيجية الصحة النفسية التي وضعتها وزارة الصحة الفلسطينية بمشـاركة ١٠التوصية 
الرئيسيين لتحسين توليد البيانـات بشـأن عـبء أمـراض الصـحة النفسـية، وتعزيـز بنـاء  جميع أصحاب المصلحة

ــيم التقــدم المحــرز فــي دمــج خــدمات الصــحة  ــز رصــد وتقي ــين فــي مجــال الصــحة النفســية، وتعزي قــدرات المهني
  النفسية.

  
جـــل متابعـــة أعـــادت وزارة الصـــحة الفلســـطينية تفعيـــل الفريـــق المواضـــيعي المعنـــي بالصـــحة النفســـية مـــن أ  -٣٦

  ومراقبة مبادرات الصحة النفسية وفقًا ألولويات وأهداف استراتيجية الصحة النفسية.
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
 
  التقرير.هذا جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا ب  -٣٧
  
  

=     =     =  


