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  ١ إضافة ٦٠/٢٩ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ٩  األعمال المؤقت  من جدول ١٤البند 

  A60/29 Add.1    
  
  
  

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

  
  
ي الحقائقتقرير تقص  

  
  

  رير من األمانةتق
  
  

 إلى المدير العام تقديم تقرير يتقصى الحقائق حول األوضـاع الـصحية             ٣-٥٩ج ص ع  طلب القرار     -١
وقد قامـت   . شرقية وفي الجوالن السوري المحتل    واالقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ال        

 تقريراً من مصادر موثوقـة حـول        ٩٠راض حوالى   األمانة، باالستعانة بفريق من الخبراء الخارجيين، باستع      
، اسـتجواب   الهـاتف  وعالوة على ذلك تم، عـن طريـق          ١.األوضاع السائدة في األرض الفلسطينية المحتلة     

أشخاص مختارين يشغلون مناصب رئيسية ويعملون على حل المشكالت الصحية والمشكالت األخـرى              عشرة
 يتم التعرف على المعلومات الكافية حول األوضاع الصحية في        ولم  . ذات الصلة في األرض الفلسطينية المحتلة     

، كما تعذر على فريق الخبراء القيام بتقصي الحقائق فـي           الجوالن السوري المحتل ألغراض هذا االستعراض     
  .هذا الصدد

  
  المحددات الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة

  
  األزمة االقتصادية

  
٪ ٥بنسبة تقارب   ( القومي اإلجمالي الفلسطيني في السنوات القليلة الماضية         على الرغم من نمو الناتج      -٢

٪ في  ١٠٪ و ٨، فإن التقديرات تشير إلى حدوث انخفاض بنسبة تتراوح بين           ) على سبيل المثال   ٢٠٠٥في عام   
حيث تراجعت عوائد الضرائب الشهرية، خالل الشهور الستة األولى من عمر الحكومة الجديـدة              . ٢٠٠٦عام  

ولم تتمكن الحكومة ).  ماليين دوالر أمريكي قبل ذلك   ١٠٤بعد أن بلغت    ( مليون دوالر أمريكي     ١٧لى حوالى   إ
مما أثّر في نحو مليون شخص بمـن        (٪ من رواتب موظفيها     ٤٠ إال من سداد حوالى      ٢٠٠٦مارس  / منذ آذار 

. وفي ارتفاع مستويات البطالة   وأسهمت العقبات التي قيدت الحركة في حدوث تراجع اقتصادي          ). فيهم المعالين 
ويعانون بالتالي من آثاره (وعلى الرغم من زيادة حجم المعونة الخارجية فإن عدد الناس الذين يعيشون في فقر            

 .٪ من السكان٧٠ إذ بلغ قرابة ١٩٩٩قد تضاعف منذ عام ) السلبية على الصحة
  
  
  
  

                                                      
 .يمكن الحصول على قائمة بالمراجع وبأسماء الخبراء عند الطلب    ١
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  الخدمات العمومية
  
ة وتدمير أجزاء من البنى التحتية إلى تزايـد الـضغوط التـي             لقد أدى ارتفاع مستويات الفقر بسرع       -٣

يمارسها الناس على السلطة الفلسطينية من أجل اتخاذ إجراءات ولكن هذه السلطة كانت تعوزها الوسائل المالية         
كما أدى إضراب شنّه موظفو القطاع العام إلى إضعاف وزارة الصحة والسلطات المحلية المركزية . للقيام بذلك

  .ما أضر باالقتصادم
  

  الغذاء والنظام الغذائي
  
أشارت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي إلى أن نصف السكان، تقريباً                -٤

وقد وضع برنامج األغذية العالمي خططاً لتقديم المـساعدة  . معرضون النعدام األمن الغذائي أو يواجهونه فعالً     
 شخص، إال أن ذلك العدد ارتفع، بسبب الزيادة السريعة في معـدالت             ٤٨٠ ٠٠٠ إلى   ٢٠٠٦م  الغذائية في عا  

وقد جعلت الزيادة المسجلة في معدالت الفقر من القدرة على الحـصول علـى   .  شخص ٦٠٠ ٠٠٠الفقر، إلى   
رة مـن    حيث تعذر على أعداد كبي     ٢٠٠٦الغذاء شغل الناس الشاغل وانخفض إجمالي استهالك الغذاء في عام           

 وقـد بـدأت     ١.الناس شراء األغذية مما اضطرهم إلى بيع ممتلكاتهم مثل األرض أو األدوات بأسعار بخـسة              
معدالت سوء التغذية في االرتفاع كما أن االختيارات فيما يتعلق بالمواد الغذائية قد بدأت تقل بـسبب ارتفـاع                   

والبيض والخضروات ويتجهـون بـاطراد نحـو        من مشتقات األلبان    القليل  ويتناول الناس القليل    . نسب الفقر 
  .استهالك األغذية النشوية الرخيصة مما يؤدي إلى إصابتهم بالسمنة

  
 ةـالبيئ

 
ال يمتلك حوالى ثُلث المجتمعات المحلية في األرض الفلسطينية المحتلة أي شبكات إلمـدادات الميـاه                  -٥

 المجتمعات المحلية الموصـولة بـشركات       وهم يواجهون حاالت نقص في المياه في فصل الصيف كما يواجه          
 وقد أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل عمـل مـضخات            .توزيع المياه اإلسرائيلية الكبرى المشكلة ذاتها     
) حيث ال تجري المياه إال مدة ساعتين أو ثالث ساعات في اليوم(المياه وتعطيل الثالجات في العديد من البيوت 

  ).طوال عدة أسابيع(وفي المراكز الصحية 
 
إن أكثر من ثُلث مخيمات الالجئين في الضفة الغربية غير موصول بشبكات الصرف الصحي كما أن                  -٦

جمـع الفـضالت    حوالى ثُلث المساكن في قطاع غزة ليس لها أي إمكانية من إمكانيات االستفادة من شبكات                
 بمحطـات الـضخ وجمـع     ٢٠٠٦، في عـام  دوقد أضر انقطاع التيار الكهربائي وعدم توافر الوقو     . الصلبة
 وانتابت الناس في الضفة الغربية مخاوف بشأن مخاطر تلوث ينابيع الماء المحليـة بـسبب طـرح                  .النفايات

لحبس وقد أدى فيضان حوض . الفضالت السائلة من المستوطنات اإلسرائيلية وضخها إلى األراضي الفلسطينية
 شخص مما أدى إلى قتل خمسة ٥٠٠٠ إلى إغراق قرية يقطنها ٢٠٠٧مارس / مياه المجاري في غزة في آذار

وتعريضها لمخاطر اإلصابة باألمراض السارية لعـدة أسـباب         )  شخص ١٨٠٠( ِأسرة   ٢٨٠أشخاص وتشريد   
  .وعوامل اختطار

  
االنتقامية التي  وقد أصيبت المساكن الفلسطينية بأضرار جراء المناوشات المسلحة، ونتيجة اإلجراءات             -٧

طالت مساكن االستشهاديين الفلسطينيين، وكذلك بسبب بناء الجدار العازل وبناء المستوطنات وشق الطرق في              
  . مسكناً في قطاع غزة١٢٧ مسكناً في الضفة الغربية و٥٦، تدمير ٢٠٠٦وتم، في عام . الضفة الغربية

  

                                                      
 .٢٠٠٦٪ من سكان قطاع غزة نفقات معيشتهم بنهاية عام ٨٥٪ من سكان الضفة الغربية وقرابة ٦٠قلّص     ١
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  أنماط الحياة
  
ية المحتلة تعكس وجود مجتمع يمر بمرحلة       إن أنماط الحياة ذات الصلة بالصحة في األرض الفلسطين          -٨

٪ من السكان ال يملكون من فرص       ٧٠كما أن أكثر من     . انتقالية بين الريف والحضر ويعاني نزاعاً طال أمده       
لكونها أصالً حيث تشكل مشاهدة التلفزيون أهـم نـشاط يتعاطـاه            متالترفيه عن أنفسهم إال القليل بل إنهم ال ي        

 اضـطروا إلـى   نوقد كان لتدهور األوضاع آثار هامة على السكان الذي. نهم السادسةاألطفال الذين تتجاوز س 
كميات الطعام التـي يتناولونهـا      اتباع طرق لمواجهة أوضاعهم المزرية منها عدم سداد الفواتير والتقليل من            

  ).٤انظر أيضاً الفقرة (
  
والدات بحدوث حاالت فقر الدم لـدى   وترتبط معدالت الخصوبة العالية وقصر الفترات الفاصلة بين ال          -٩

النساء الفقيرات أكثر من غيرهن، ويمكن أن يعزى انخفاض استخدام وسـائل منـع الحمـل الحديثـة منـذ                    
إلى الرغبة في إنجاب المزيد من األطفال والتي قد         ) بخالف ما شهدته األونروا في مناطق أخرى       (٢٠٠٠ عام

  .ها وفيات كثيرةيتم توقّعها في مناطق النزاع التي تحدث في
  

  الخدمات الصحية
  
باقتناء خدمات الرعاية المتخصصة من     (٪ من جميع الخدمات الصحية      ٦٠تقدم وزارة الصحة حوالى       -١٠

الـصحة  ، كما تتولى إدارة برامج      )شركات تقديم الخدمات بما فيها شركات تعمل في مصر وإسرائيل واألردن          
 مليون دوالر أمريكي، حيـث تـم إنفاقـه          ١٥٥‚٦،  ٢٠٠٥في عام   وقد بلغ إجمالي إنفاق الوزارة،      . العمومية

وتقدم وكالة األونروا، أساساً، خـدمات الرعايـة الـصحية          . بالسوية على الرواتب وعلى بنود أخرى غيرها      
ويـشمل قطـاع   . األولية، لالجئين كما أنها تقتني خدمات الرعاية الثانوية والخدمات المتخصصة عند اللـزوم     

لحكومية مستشفيات اإلرساليات التبشيرية والمرافق التي تدعمها المنظمات الدوليـة ومراكـز            المنظمات غير ا  
  .أما القطاع الصحي الخاص الذي يستهدف الربح فإنه محدود نسبياً. الصحة المجتمعية

  
 فـي ) ال تتوافر أرقام أحدث    (٢٠٠٣ دوالراً أمريكياً في عام      ١٣٨وقد قُدر اإلنفاق الصحي للفرد بـ         -١١

وتقدم الجهات المانحة حوالى نصف األموال      . ٪ من الناتج القومي اإلجمالي    ١٣حين مثّل اإلنفاق الصحي نسبة      
وهناك نقص في أعداد األطباء المتخصصين والممرضات والممرضـين والقـابالت           . المرصودة لذلك اإلنفاق  

  .وأخصائيي الصحة العمومية
  
 ساكن وهذا المعدل من أدنى المعدالت في إقلـيم          ١٠ ٠٠٠ لكل   ١٥‚١ويبلغ معدل أسرة المستشفيات       -١٢

في المستشفيات التابعة لـوزارة الـصحة ولكنـه         ) ٪٨٠حوالى  (شرق المتوسط، ومعدل شغل األسرة معقول       
أقـل  (التي تديرها المنظمات غير الحكومية والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص          منخفض جداً في المستشفيات     

  ).٪٤٠من 
  
ير بالذكر أن الفصل بين عمليات إيتاء خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة والضفة الغربيـة          والجد  -١٣

ومراقبة إسرائيل لكل ما يحدث من األمور التي تعقد مهمة وزارة الصحة وتضعف من قدرتها علـى تنـسيق                   
  . االزدواجية وقلة الكفاءةلىأنشطتها مما يؤدي في أغلب األحيان إ
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  ٢٠٠٦ على األحداث البارزة في عام اآلثار المترتبة
  
لعقبات لقد أدت أمور مثل االرتفاع الحاد في عدد ضحايا الصدامات المسلحة والزيادة الكبيرة في عدد ا  -١٤

التي حالت دون تنقل األفراد والسلع، واألزمة االقتصادية واضطراب اإلمداد بالكهرباء والوقود واإلضراب إلى 
ذلك أن حاالت انقطاع التيار الكهربائي المتكررة، على سبيل         . إثارة مشكالت عويصة واجهها القطاع الصحي     

طلت عمل معدات الرصد وأضرت بسلسلة التبريد       المثال، عرقلت عمل المختبرات والخدمات اإلشعاعية كما ع       
التي ال تمتلك مولدات كهربائية وهي تمثل نـسبة         وبحفظ اللقاحات والسيما في مراكز الرعاية الصحية األولية         

  .٪ من جميع تلك المراكز٥٠
  
 بدأ استخدام جملة من المؤشرات التي وضعتها منظمة الصحة العالميـة            ٢٠٠٦يونيو  / وفي حزيران   -١٥

وقد أشارت األدلة إلى حدوث زيادة في عـدد حـاالت           . لرصد األثر الناجم عن تطور األوضاع رصداً أفضل       
دخول المرضى إلى مستشفيات وزارة الصحة وعدد االستشارات الطبية في مراكز الرعاية الـصحية التابعـة                

وقد أدى التحول مـن     . خارجعدد إحاالت المرضى إلى ال    ولم يسجل إال القليل من      . للوزارة ولوكالة األونروا  
االعتماد على المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى االعتماد على مقدمي الخدمات من القطاع العـام                

/ وعلى الرغم من أن العاملين الصحيين لم يتقاضوا رواتـبهم منـذ آذار            . إلى زيادة الضغوط على هذا األخير     
وتواصل تـوفير خـدمات     . أغسطس/ ى عملهم حتى أواخر آب     فإنهم لم ينقطعوا عن الذهاب إل      ٢٠٠٦مارس  

المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية األولية إال أن قلة توافر األدوية وغير ذلك من اإلمدادات والمـصاعب                
  .التي تمت مواجهتها في الحفاظ على المعدات كانت من األمور التي أضرت بنوعية الرعاية المقدمة

  
 ارتفع عدد الضحايا واستمرت األزمة المالية في اإلضـرار          ٢٠٠٦أغسطس  / آبيوليو و / وفي تموز   -١٦

كما أضر نقص اإلمدادات والمعدات بقدرة المستشفيات التابعة لـوزارة الـصحة            . بعملية إيتاء خدمات الرعاية   
  وفـي  .)مثل غسل الكلى ومعالجة حاالت السرطان     (على إيتاء خدمات الرعاية وخاصة خدمات العالج المديد         

أغسطس شن العاملون الصحيون وغيرهم من موظفي الحكومة في الضفة الغربية إضراباً مطـالبين              / آب ٢٨
ولم يسمح إال بقبول المرضى الذين كانت حاالتهم حرجة في المستشفيات وتـم اتخـاذ بعـض                 . بدفع رواتبهم 

ة الصحية األولية إال أن أقـسام       وتم تعليق معظم خدمات الرعاي    . التدابير االحتياطية للطوارئ وبرنامج التطعيم    
وتم اإلبالغ عن حدوث حـاالت      . ىالرعاية النهارية قدمت خدمات المعالجة الكيميائية وعالج المرضى الزمن        

توتر بين العاملين وبين أولئك الذين يترددون على المراكز الصحية للحصول على خدمات الرعايـة بـل إن                  
أكتوبر تم تقييد الوصـول إلـى       / وفي تشرين األول  . ليهم بالضرب  ع يبعض العاملين تلقوا تهديدات أو اعتد     

وفي الفترة الممتدة بـين     . الخدمات الصحية بشدة في الضفة الغربية غير أن الخدمات استمرت في قطاع غزة            
، بعد اإلضراب، عادت خدمات المستشفيات وخـدمات الرعايـة          ٢٠٠٧فبراير  / ديسمبر وشباط / كانون األول 

  .شاطها العادي غير أن المشاكل المتعلقة بالمعدات وبحاالت نقص اإلمدادات استمرت إلى نالصحية األولية
  
وفي مرافق وزارة الصحة وعلى الرغم من جميع المشكالت، سجل عدد االستـشارات فـي إطـار                   -١٧

ف  انخفاضاً طفيفاً فقط وذلـك بخـال       ٢٠٠٦الرعاية الصحية األولية وعدد حاالت دخول المستشفيات في عام          
التي توفرها وكالة األونروا أكبر مما حـدث فـي عـام            الصحية  وكان اإلقبال على الخدمات     . كان متوقعاً  ما

 في حين ظل عدد استشارات الرعاية الصحية األولية في المرافق التابعة للمنظمات غير الحكومية على                ٢٠٠٥
  .ما هو عليه نسبياً

  
بائي في قطاع غزة إلى ما كانت عليه، بشكل جزئي، فإن           وعلى الرغم من عودة إمدادات التيار الكهر        -١٨

ومازال الوقود المـستخدم فـي تـشغيل        . الخدمات الصحية عانت من انقطاع التيار خالل عدة ساعات يومياً         
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وتحسن توفير األدوية بفضل إتاحة األدوية التـي تـم          . المولدات يتمتع بضمانات بموجب اآللية الدولية المؤقتة      
  .٢٠٠٦ر تلك اآللية التي تم وضعها وضع التنفيذ في منتصف عام شراؤها في إطا

  
  اآلثار الصحية

  
 ٧١‚١ من   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢ارتفع متوسط العمر المأمول للسكان الفلسطينيين، في الفترة ما بين عامي              -١٩
 عـام   غير أن األحداث التي دارت في     . لنساءل سنة بالنسبة    ٧٣ إلى   ٧٢‚٦ سنة بالنسبة للرجال ومن      ٧١‚٧إلى  

 جلبت الكثير من المعاناة للسكان المدنيين وأضعفت الخدمات الصحية وأوشكت بالنظام الصحي علـى               ٢٠٠٦
 أبدت الدبلوماسية الدولية بعض عالمات االنتعاش الجديدة وبإمكانها، إذا مـا            ٢٠٠٧وفي مطلع عام    . االنهيار

ألزمة إلى فرصة تستفيد منهـا التنميـة        ترافقت مع تعزيز الدعم والتعاون الخارجي، أن تساعد على تحويل ا          
  .الصحية

  
  العنف

  
تشير البيانات المتاحة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا تضاعف أكثر من ثالث مرات بـين عـام                    -٢٠

أي ) ٢٠٠٦ طفالً فـي عـام       ١٢٧(، ومعظم الذين قتلوا هم من األطفال        )٦٧٨ (٢٠٠٦وعام  ) ٢١٥ (٢٠٠٥
، أدى تفـاقم    ٢٠٠٧فبرايـر   / يناير وشباط / وفي كانون الثاني  . ٢٠٠٥هم في عام    يقارب أربعة أمثال عدد    بما

 منهم بالمقارنة   ١٣٠التناحر بين مختلف الفصائل الفلسطينية إلى حدوث زيادة حادة في عدد القتلى حيث سقط               
عـدد  كما ازدادت اإلصابات فقد بلـغ       . ٢٠٠٥ قتيالً في عام     ١١ و ٢٠٠٦ قتيالً في كامل عام      ١٤٦مع سقوط   

 شخصاً أي بزيادة قدرها الـضعف بالمقارنـة مـع           ٣١٩٩،  ٢٠٠٦الفلسطينيين الذين أصيبوا بجراح في عام       
.  بأكثر من الـضعفين ٢٠٠٥فقد كان أعلى من عددهم في عام  ) ٤٧٢(أما عدد القتلى من األطفال       ٢٠٠٥ عام

  .وتؤدي اإلصابات إلى عاهات مما يزيد من الحاجة إلى خدمات التأهيل الشامل
  

  الصحة النفسية
  
وتـضاعف معـدل حـدوث      .  ارتفع الطلب على خدمات الصحة النفـسية بـاطراد         ٢٠٠٠منذ عام     -٢١

 ٢٠٠٠االضطرابات النفسية الجديدة المسجل في أقسام الصحة النفسية المجتمعية في الفترة الممتدة بين عامي               
دات كبيرة في األعـراض االنفعاليـة       بأن الجدار العازل قد تسبب في حدوث زيا       وهناك تقارير تفيد    . ٢٠٠٥و

  .والبدنية والسلوكية الضائرة بين السكان المصابين
  

  صحة األم والطفل
  
لقد ازدادت وفيات الرضع ذات الصلة بالوالدة غير أن الحاجة تدعو إلى إجراء المزيد من الدراسات                  -٢٢

وتسجل في قطاع   . والتعرف على محدداتها  لتحديد االتجاهات السائدة في مجال وفيات األطفال الحديثي الوالدة          
 االختطار ضمن جميـع المنـاطق التـي يقطنهـا           ةغزة وفي الضفة الغربية أعلى نسب حاالت الحمل الشديد        

وعلى الرغم من انخفاض معدل وفيات األمومة في الفترة بين عـامي            . الالجئون الذين ترعاهم وكالة األونروا    
  .فيما يتعلق بنقائص نوعية الرعاية المقدمة فإنه التزال هناك مخاوف ٢٠٠٥ و٢٠٠٢

  
وقد بين استقصاء أجري في اآلونة األخيرة حدوث زيادة في معدل انتشار سوء التغذية وفقـر الـدم                    -٢٣

  .المزمنين وخاصة بين أطفال الضفة الغربية
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  األمراض السارية
  
ض التي يمكن توقيها باللقاحات، على      سجل االتجاه العام فيما يتعلق باألمراض السارية والسيما األمرا          -٢٤

مثل المياه والصرف   (غير أن تدهور العوامل البيئية      . مدى السنتين المنصرمتين، انخفاضاً في معدالت الحدوث      
 وااللتهـاب   Aيمكن أن يكون أساساً لزيادة اإلصابة بأمراض مثل التهاب الكبـد            ) الصحي وظروف اإلسكان  

/ مـايو وتمـوز   / لتنفسية، واإلسهال في قطاع غزة في الفترة بين أيـار         الرئوي وما إلى ذلك من األمراض ا      
  .٢٠٠٦ يوليو

  
 أثّر اإلضراب في عملية إعطاء اللقاحات كما أن حاالت انقطاع التيار الكهربائي قـد  ٢٠٠٦وفي عام     -٢٥

ام الـصحة   تأثير تدهور حالة نظ    وقد تعاظمت المخاوف من احتمال       .تكون أدت إلى انفراط عقد سلسلة التبريد      
العمومية في برامج التطعيم واحتمال عودة ظهور أمراض تمت مكافحتها بجدية أو استئـصالها مثـل شـلل                  

  .األطفال
  

  األمراض غير السارية
  
 تضافرت عوامل مثل نقص اإلمدادات األساسية والقيود المفروضـة علـى الحركـة              ٢٠٠٥منذ عام     -٢٦

نّها في إطار الخدمات الصحية على الحد من االسـتفادة مـن            وانخفاض عدد اإلحاالت واإلضرابات التي تم ش      
ومن نتائج ذلك زيادة العبء     ). مثل غسل الكلى وعالج السرطان وعالج السكري      (خدمات التشخيص والعالج    

  .الناجم عن األمراض غير السارية
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  .تقريرالهذا جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً ب  -٢٧
  
  
  

=     =    =  
  


