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والســرطان واألوعيــة الدمويــة  فلســطينية المحتلــة هــي أمــراض القلــبالرئيســية للوفــاة فــي األرض الواألســباب   -٤
، مما يعكس التحديات التي تواجهها األرض الفلسطينية المحتلة فـي الوقـت وداء السكري وأمراض األوعية الدماغية

تشـير البيانـات إلـى أنـه خطر المرتبة عليهـا. و انتشار األمراض غير السارية وعوامل ال ترتفع معدالت، حيث راهنال
يعــانون مــن زيــادة الــوزن مــنهم ٪ ٥٨نســبة  ســنة ٦٤و ١٥هم بــين بــين الفلســطينيين الــذين تتــراوح أعمــار يوجــد مــن 

حوالي وهناك السكري. من المصابين بداء منهم ٪ ٨,٥و لكولسترولمّمن يعانون من ارتفاع معدالت امنهم ٪ ٣٦و
ــــغ يوميــــاً ٣٨ ــــون أ٪ مــــن ٧٥و ٪ مــــن الرجــــال يــــدخنون التب ــــدني األفــــراد ال يزاول ــــدل  ١.مرهــــقي نشــــاط ب نتــــائج وت
  ٢في سن مبكرة.بدأ تلى أن السلوكيات غير الصحية ع ستقصاءاال
  
كـل مـن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، إذ كانـت عدالت وفيات الرضع فـي في السنوات األخيرة مانخفضت و   -٥

معـــدل وفيـــات األطفـــال دون ســـن الخامســـة فيمـــا بلـــغ مولـــود حـــي،  ١٠٠٠وفـــاة لكـــل  ١٨,٨بواقـــع  ٢٠١١فـــي عـــام 
 الـــوالدةفتـــرة وتحـــدث ثلثـــا وفيـــات الرضـــع فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة. مولـــود حـــي فـــي  ١٠٠٠ة لكـــل وفـــا ٢١

االعــتالالت الناشــئة فــي الفتــرة المحيطــة يــوم األول مــن إبصــار الرضــيع للنــور، بينمــا تمثــل ، وخاصــة فــي الالحديثــة
من جميع أسباب الوفاة بين  ٪٣٦,٧سبة استأثرت بنإذ ، السبب الرئيسي لوفيات األطفال دون سن الخامسة الوالدةب

  وفـاة لكـل ٢٦,٣بـأن معـدل وفيـات األمهـات كـان بواقـع فيـه ِفيـد أُ  ي، الـذ٢٠١١صفوف هذه الفئة العمريـة فـي عـام 
  ٣والدة حية في قطاع غزة. ١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل  ٢٩,٩والدة حية في الضفة الغربية وبواقع  ١٠٠ ٠٠٠

  
ترتفــع معــدالت و . منــذ أمــد طويــل الدقيقــة مجــالين آخــرين مثيــرين للقلــقويمثــل فقــر الــدم وعــوز المغــذيات   -٦

معظـم ن ولكـ، )قطـاع غـزة٪ فـي ٣٦,٨و الضـفة الغربيـة٪ فـي ١٧,٤(٪ ٢٧,٨إلـى اإلصابة بفقر الدم بين الحوامل 
فقد بلغت نسبة انتشار فقر الدم بين من تتراوح أعمارهم  وعموماً  .)٪٢٧,٧) أو عادي (٪٧٢معتدل (تلك الحاالت 

نسـبة  أن غيـر، )قطـاع غـزة٪ فـي ٦٨,١و الضـفة الغربيـة٪ في ٤٨,٩(٪ ٥٧شهرًا من األطفال  ١٢أشهر و ٩بين 
  ٤.٪١حاالت فقر الدم الشديد بينهم قّلت عن 

  
ألن نســبة الميــاه الجوفيــة التــي ، غــزةوتمثــل جــودة الميــاه وكميتهــا مجــاًال أخــر مثيــرًا للقلــق أيضــًا فــي قطــاع   -٧

  .٪٩٥و ٩٠ُتعتبر غير صالحة لالستهالك البشري بسبب ارتفاع معدالت األمالح والنترات فيها تتراوح بين 
  
ــــاألمراض و   -٨ ــــنخفض معــــدالت اإلصــــابة ب ــــة الســــارية ت ــــى فــــي األرض الفلســــطينية المحتل ــــة عل أنهــــا موطون

 ٢٣,١بواقـــع  ٢٠١١فـــي عـــام  A يتهـــاب الكبــدكانــت معـــدالت اإلصـــابة باالل ، حيـــثCو Bو Aتهــاب الكبـــدي باالل
حالـة فيمـا  ١٣,٨ فقـد بلـغ تهـاب السـحايا الجرثـوميبالمعـدل اإلصـابة أما . من السكان نسمة ١٠٠ ٠٠٠حالة لكل 

معـدالت أن  غيـر السـكان،نسـمة مـن  ١٠٠ ٠٠٠ل حالـة لكـ ٢٤,٣لتهـاب السـحايا الفيروسـي بلغ معدل اإلصـابة با
فـي هـي عليهـا ممـا أعلـى بكثيـر كانـت على التـوالي) حالة  ٥٠,٣و ٣١,١بواقع في قطاع غزة (بااللتهاب اإلصابة 

حـاالت لكـل  ٧,٣لليشـمانيات وبلغ معـدل اإلصـابة بـداء اعلى التوالي). حاالت  ٨,٤و ٣,١٤بواقع الضفة الغربية (

                                                           
. ٢٠١١-٢٠١٠) في األرض الفلسطينية المحتلة STEPSاالستقصاء المتدرج المراحل (    ١

http://www.emro.who.int/pse/programmes/ncds-pal.html،  ٢٠١٣ آذار/ مارس ٢٢تم االطالع عليه في.  

ء العالمي لصحة طالب المدارس. االستقصا    ٢
http://www.who.int/chp/gshs/2010_GSHS_FS_Gaza_and_West_Bank.pdf ، آذار/ مارس ٢٢تم االطالع عليه في 

٢٠١٣. 

، ٢٠١٢، أيـــار/ مـــايو ٢٠١١، الحالـــة الصـــحية فـــي فلســـطين لعـــام اإلعـــالم الصـــحي الفلســـطيني مركـــزوزارة الصـــحة،     ٣
http://www.moh.ps/attach/440.pdf ، ٢٠١٣ آذار/ مارس ٢٢تم االطالع عليه في. 

  وزارة الصحة،لعن النظام الوطني لترصد التغذية التابع  ٢٠١١تقرير عام    ٤
http://www.moh.ps/attach/402.pdf ٢٠١٣ آذار/ مارس ٢٢، تم االطالع عليه في. 
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الضــفة بيــد أن اإلصــابة بــه اقتصــرت علــى ككــل، الســكان فــي األرض الفلســطينية المحتلــة نســمة مــن  ١٠٠ ٠٠٠
حالــة  ٠,٠٢ األيــدزحالــة وفيــروس  ٠,٥ الســل الرئــوياإلصــابة ب تمعــدال، فيمــا بلغــت )حالــة ١١,٩بواقــع الغربيــة (

تأكـــدت حـــاالت مـــريض  ٦٠٠ُأدِخـــل المستشـــفى  ٢٠١٣وفـــي مطلـــع عـــام  ١.نســـمة مـــن الســـكان ١٠٠ ٠٠٠لكـــل 
إلـى اتخـاذ ارة الصـحة سـارعت وز و  ٢مـنهم. فرداً  ٢٠الذي أودى بحياة ، )H1N1إنفلونزا الخنازير ( فيروسإصابتهم ب

جرعــة مــن لقــاح األنفلــونزا  ٣٨ ٠٠٠ (المنظمــة) منظمــة الصــحة العالميــةاقتنــت و الفاشــية النــدالع تــدابير للتصــدي 
  .من السكان لفئات األكثر ضعفاً الحماية 

  
  وزارة الصحة الفلسطينيةها المنظمة الدعم إلى فيالمجاالت الرئيسية التي تقدم 

 
ة مـن مجموعفيما يخص إلى وزارة الصحة الفلسطينية التقنيين الدعم المشورة و تقديم على المنظمة واظبت   -٩

وأســدت المنظمــة المشــورة الصــحة العموميــة والرعايــة األوليــة وقطــاع المستشــفيات. المجــاالت ذات األولويــة، ومنهــا 
االســـتراتيجيات ورســـم السياســـات وتـــدريب مـــوظفي الـــوزارة علـــى طائفـــة واســـعة مـــن الصـــحة بشـــأن وضـــع إلـــى وزارة 
التقنيـة التـي الهيئـة  إلـى الـوزارة، بصـفتهاالمانحـة جهـات الوأعربت عن تأييدها لتنسيق الـدعم المقـدم مـن  ،المواضيع

مجموعــة أعمــال قيــادة وتنســيق كمــا واصــلت المنظمــة . لفريــق العامــل المعنــي بقطــاع الصــحةى الــإتســدي المشــورة 
  .النزاع المستمرة عن شئاالحتياجات الصحية الطارئة الناالصحة في مجال تلبية 

  
قــدمت و  وتشــكل األمــراض غيــر الســارية الســبب الرئيســي للمراضــة والوفــاة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة.  -١٠
وٕادارة  األمـراض غيـر السـاريةلوقايـة مـن تنفيـذ اسـتراتيجية وطنيـة ل لمن أجـالدعم التقني إلى وزارة الصحة  منظمةال

بشــأن األخــذ علــى ســبيل العمــل مــع وزارة الصــحة علــى  ٢٠١٢خــالل عــام واظبــت المنظمــة و . حــاالت اإلصــابة بهــا
حـاالت دارة إ إدمـاج الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية و األساسية للمنظمة الرامية إلى التدخالت التجربة بمجموعة 

قـــدرات نميــة لتمجموعـــة التجريبيــة منظمــة الال. وقــد اســتخدمت الصــحية األوليـــة الرعايــة لــى مســـتوىعاإلصــابة بهــا 
، كمـا ككـل الفلسـطينية المحتلـة ضعبر األر األخذ بالمجموعة األمراض غير السارية لدعم عنية بمالالوطنية وحدة ال

الخاصـة نظـم الرقابـة تعزيـز التوجيهيـة و  هـامبادئ ضـعو بالـدعم فيمـا يخـص المـذكورة وطنية الحدة زّودت المنظمة الو 
  األولية. جمع البيانات وتحليلها على مستوى الرعايةأنشطتها في مجال وتحسين بها 

  
في الفريق العامـل المعنـي بمكافحـة التبـغ الـذي يـدعم تنفيـذ أنشـطة مكافحـة التبـغ ويشـرف عضو المنظمة و   -١١

لجنـة مشـتركة بـين القطاعـات لمكافحـة متعـددة القطاعـات لمكافحـة التبـغ، وتولـت  اسـتراتيجية وطنيـةُأِعـّدت عليها. و 
اإلطاريـة بشـأن العالميـة  نظمـة الصـحةمتواءم مـع اتفاقيـة تأحكام للقوانين الراهنة المناهضة للتدخين إعداد  التدخين

الطلــب علــى الحــد مــن بشــأن اتخــاذ عــدد مــن التــدابير الراميــة إلــى  عمــلالمــذكورة المكافحــة التبــغ. وتواصــل اللجنــة 
  التبغ.

  
ســتهلت المنظمــة فــي ، ارسـم السياســات وصــنع القـرارًا لعمليــة ام الصـحة العموميــة وتعزيــز وثيقـًا لعــرى نظــتو   -١٢

 .فلسطيني للصحة العموميةوطني إنشاء معهد يرمي إلى تأييد  بدعم من حكومة النرويجتنفيذ مشروع  ٢٠١٢عام 
الفلســـطينية والجامعـــات والمعهـــد النرويجـــي للصـــحة فـــي إطـــار التعـــاون الوثيـــق مـــع وزارة الصـــحة المعهـــد ســـيعمل و 

شــبه  إنشــاء المعهــد مــن الناحيــة القانونيــة بوصــفه هيئــة عامــةوأصــحاب المصــلحة اآلخــرين، وذلــك بهــدف العموميــة 
لك هو تشكيل الوظـائف . والغرض من ذ٢٠١٤بحلول نهاية عام تمارس وظائفها داخل السلطة الفلسطينية مستقلة 

                                                           
، ٢٠١٢، أيـــار/ مـــايو ٢٠١١فلســـطين لعـــام  ، الحالـــة الصـــحية فـــيالصـــحة، مركـــز اإلعـــالم الصـــحي الفلســـطينيوزارة     ١

http://www.moh.ps/attach/440.pdf ٢٠١٣ آذار/ مارس ٢٢، تم االطالع عليه في. 

، تـم االطـالع عليـه فـي http://www.moh.ps/?lang=0&page=3&id=1630إدارة الوقاية من األمـراض، الصحة، وزارة     ٢
 .٢٠١٣ آذار/ مارس ٢٦
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وتنميـة القـدرات فـي مجـال تحليـل تصـريف  هوسـجالتنظـم الترصـد تعزيـز األساسية للصحة العمومية، بوسـائل منهـا 
فعاليــة ة وزيــادة موميــالصــحة العفــي ميــدان إجراء البحــوث التطبيقيــة بــوالتكليــف الشــؤون الصــحية فــي المستشــفيات 

قامــت وزارة الصــحة بتعيــين  ٢٠١٢خــالل عــام و ألولويــات الصــحية. لبيانــات فــي وضــع السياســات وااالســتفادة مــن ا
 فريــقالفــرغ و . االستشــاريين الخبــراءمــن لجنــة  تنــيِّ ، وعُ تجهيزهــا بمــا يلــزمالمبــاني و فريــق معنــي بالمشــروع وتــوفير 

وأجــرى  لترصــد الشــؤون الصــحيةالقائمــة الــنظم والســجالت الوطنيــة محــة عامــة عــن مــن إعــداد لالمشــروع المعنــي ب
 فعاليـة فحـصمـدى وشـرع فـي إجـراء تقيـيم لبحـاالت الوفـاة اإلخطـار اسـتمارة الوفـاة و ًا للسجل الخـاص بأسـباب تقييم

ســـتعراض جـــراءات اإ وث و بشـــأن إجـــراء البحـــعت إجـــراءات تشـــغيل موحـــدة ِضـــ. ووُ الشـــعاعيةبواســـطة الصـــور لثـــدي ا
اسُتِهل العمل أيضًا فيمـا يتعلـق و  ،الدكتوراهشهادة طالب التي يجريها البحوث ُقدِّم طلب بشأن تمويل و ، ياتاألخالق

  .قطاع الصحةفي لموارد البشرية لإنشاء مرصد ب
  

بشــأن ، بالتعــاون مــع وزارة الصــحة، منظمــةاســتهلته الالمشــروع العمــل الــذي المعنــي بفريــق واصــل أيضــًا الو   -١٣
يمســك الوطنيــة للمعلومــات الصــحية. وسلمعلومــات الصــحية واالســتراتيجية لــوطني لا تقيــيمللالصــيغة النهائيــة وضــع 

برئاســة وزارة الصــحة وبــدعم مــن  ةمعلومــات الصــحيالفريــق المواضــيعي المعنــي بنظــام الاالســتراتيجية بزمــام تنفيــذ 
قاعدة بيانات المرافق الصـحية  تحديثعلى المشروع المعني بفريق كما يعكف الة. موميمنظمة ومعهد الصحة العال

وأنـواع  معلومات عن التوزيع الجغرافي للمرافق الصحية، وهي قاعدة بيانات تتضمن غزةفي الضفة الغربية وقطاع 
  .بأنشطة المستشفيات توافر الموارد البشرية والمعدات، وملخصاً مدى و التي تقدمها الخدمات 

  
اســتحداث خــدمات للصــحة النفســية المجتمعيــة عمليــة تواصــل المنظمــة تأييــد مــن االتحــاد األوروبــي بــدعم و   -١٤

ســـت ســـنوات خـــالل عـــام يســـتغرق ، وُشـــِرع فـــي تنفيـــذ المرحلـــة الثانيـــة مـــن مشـــروع فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة
تعزيــز خــدمات رعايــة الصــحة النفســية علــى جميــع مســتويات النظــام الصــحي، مــع ويهــدف المشــروع إلــى  .٢٠١٢

 بمشــاكل الصــحة النفســيةالخــدمات المقدمــة للمجتمــع، فضــًال عــن رفــع مســتوى الــوعي التركيــز بوجــه خــاص علــى 
بشــأن المــوارد البشــرية الالزمــة  ومــن األنشــطة فــي هــذا المضــمار وضــع اســتراتيجية ومقارعــة الوصــم فــي المجتمــع.

وبنــاء قــدرات المــوظفين وتعزيــز نظــم  الرعايــة األوليــةودمــج الصــحة النفســية فــي خــدمات  فســيةالصــحة النلشــؤون 
من خـالل  يحرص المشروع أيضاً و ة النفسية وجودة تلك البيانات. اإلشراف وتحسين توافر البيانات الخاصة بالصح

  حقوقهم.مناصرة بالدعم الالزم لنظمات غير حكومية محلية على تزويد المرضى وأسرهم م ععمله م
  

علـى  منظمـةال عكـفت والمالريـا والسـل األيـدز لمكافحـة العـالمي الصندوقمن المقدم مالي الدعم ل الفضبو   -١٥
يســتغرق خمــس ســنوات بشــأن تنفيــذ برنــامج العمــل مــع وزارة الصــحة وغيرهــا مــن الوكــاالت التابعــة لألمــم المتحــدة 

وطنيــة  اســتراتيجية وضــع والعــدوى بفيروســه والســل وعالجهمــا. وأّيــدت المنظمــة األيــدزخــدمات الوقايــة مــن لتحســين 
 المنظمـةواصلت  فقد بفيروسه والعدوى األيدز إلى بالنسبة أما. السل بشأن تدريبية ونماذج للعالج توجيهية بادئوم

وتولت رصـد حالـة المرضـى ضـمانًا لتطبيـق معـايير المنظمـة فـي الموظفين المسؤولين عن العالج والمشورة تدريب 
، وهـــي عاكفـــة علـــى إعـــداد التحضـــيرات الالزمـــة إلعـــادة إجـــراء استقصـــاء حيـــوي لســـلوكيات مـــن يتعـــاطون هـــمعالج

  بالقدس الشرقية. ٢٠١٠ريق الحقن، وهو استقصاء ُأجري ألول مرة في عام المخدرات عن ط
  

 دد مـنالتقـدم بعـالعمـل مـع وزارة الصـحة بشـأن فإن المنظمـة عاكفـة علـى ع المستشفيات اوفيما يتعلق بقط  -١٦
ســـالمة لالمستشـــفيات الصـــديقة مـــوظفين مـــن وزارة الصـــحة علـــى مبـــادرة جـــرى تـــدريب تحســـين الجـــودة. و مبـــادرات 
غيـر حكوميـة مـن خـالل أخـرى مستشـفيات حكوميـة و التـي تشـمل  المبـادرة، وهم موظفون سيوسعون نطـاق المرضى

  .سالمة المرضىبشأن وتحديد أهداف وطنية  توفير التدريبالوعي و مستوى رفع 
  

زويــد مستشــفيات القــدس الشــرقية لتهــا برنامجتطبيــق المنظمــة فــي بــدعم مــن االتحــاد األوروبــي اســتمرت و   -١٧
ــــدعم ــــة ، و بال ــــة مراكــــز رئيســــية إلحال ــــة الفلســــطينيين مــــن التــــي هــــي بمثاب ــــى الرعاي الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة إل
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التــــي تقــــدمها مــــن أجــــل تحســــين جــــودة الخــــدمات مــــع المستشــــفيات  علــــى العمــــل المتخصصــــة. وتعكــــف المنظمــــة
بلـوغ هـدف لعمل من أجل تواظب المستشفيات على اتها. و جودتحسين ٕارساء ثقافة سالمة المرضى و و المستشفيات 

وتؤيـــد أيضـــًا إضـــفاء الطـــابع المؤسســـي علـــى شـــبكة  ،٢٠١٣فـــي عـــام  ١اللجنـــة الدوليـــة المشـــتركةاعتمادهـــا لـــدى 
  المستشفيات الكائنة في القدس الشرقية.

  
رصد وصول المرضى من الضفة الغربية وقطاع غـزة إلـى المستشـفيات فـي القـدس واستمرت المنظمة في   -١٨

وصول سيارات اإلسعاف وموظفي المستشـفيات والمتـدربين مـن طـالب الطـب والطـالب فـي مجـال كذلك الشرقية، و 
التــي العقبــات دراســة عــن  ٢٠١٢-٢٠١١فــي الفتــرة وُأجِريــت  الصــحة مــن الضــفة الغربيــة إلــى تلــك المستشــفيات.

مستشــفيات العــاملين فــي المــوظفين وســيارات اإلســعاف و إلــى الخــدمات الصــحية  لمرضــىاوصــول عتــرض ســبيل ت
 ٢٠١٢أحالــــت فــــي عــــام وزارة الصــــحة الفلســــطينية لدراســــة أن تبــــّين مــــن تلــــك ا. و إلــــى مقصــــدهم الشــــرقيةالقــــدس 

فــي الكائنــة مــن الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة لتلقــي العــالج الطبــي فــي المستشــفيات مريضــًا  ٣٥ ٢٦٥ مجموعــه مــا
مــن طلبــات  ســتجب لــهبلغــت نســبة مــا ُرِفــض أو لــم يُ  ٢٠١٢فــي عــام و . األردنمصــر وٕاســرائيل و و  القــدس الشــرقية

الضـــفة الغربيـــة المقدمـــة مـــن طلبـــات الإجمـــالي ٪ مـــن ٢٠,٣الحصـــول علـــى تصـــريح بالســـفر لتلقـــي العـــالج الطبـــي 
  ٢.تلك الطلبات نتائجعن تقرير  ٢٠١٣ُنِشر في مطلع عام قطاع غزة. و المقدمة من  تلك٪ من ٧,٥و
  

الرامـي فـي قطـاع غـزة و الكائنـة المستشفيات العامة بفي وحدات األمومة  هامشروعتنفيذ المنظمة واصلت و   -١٩
د موظفـو المستشـفيات ومـديتحسين جودة وسالمة الرعايـة التـي تُقـدم إلـى المريضـات عنـد الـوالدة. و إلى  مـا ها برو ُزوِّ

المتعلقـة بالرعايـة المقدمـة أثنـاء واسع واعُتِمد نظام جديد للمعلومـات على نطاق دريب وتمرين ودعم تقني يلزم من ت
هــج فــي مستشــفيين اثنــين ينطــوي علــى اتبــاع ننمــوذج جديــد للرعايــة تطبيــق وُكلِّــل بالنجــاح الفتــرة المحيطــة بــالوالدة. 

مبكــــر عــــن فــــي وقــــت للكشــــف ، وٕانشــــاء نظــــام محّســــن منخفضــــة المخــــاطرفــــي حــــاالت الــــوالدة الالقبالــــة يسترشــــد ب
   .ي مستشفى ثالثنفسه فتطبيق النموذج رامية إلى جهود ببذل  ٢٠١٢ ُشِرع في عامو الوالدة، مضاعفات 

  
بوصـفها الهيئـة التـي تقـود مجموعـة/ قطـاع الصـحة إنسانيًا أساسيًا في قطاع الصحة تؤدي المنظمة دورًا و   -٢٠

 الحكوميـةألمـم المتحـدة والمنظمـات غيـر التابعـة لوكـاالت المن جهة شريكة  ٥٠ضم ما يقرب من ذي يال، والتغذية
لمجتمــع الضــعيفة فــي فئــات االتغذيــة لأساســية فــي مجــالي الصــحة و خــدمات قــدم هــي جهــات ت، و والقطــاع الخــاص
مـا سـتجابة لالالزمـة لإلسـراع فـي االالقـدرات المحليـة تبنـي وقطاع غزة، و ) Cالمنطقة (خصوصًا في  الضفة الغربية

بل الحصـول علـى ُسـالتغذيـة لتحسـين ة و قطاع الصـحالخاصة بستجابة االخطة وُحدِّثت . طوارئيستجد من حاالت 
المحليـــة علـــى قـــدرات الالخـــدمات الصـــحية األساســـية وتعزيـــز حمايـــة المـــدنيين والعـــاملين فـــي مجـــال الصـــحة وبنـــاء 

  .االستجابة في حاالت الطوارئ
  

التي  لةوسارعت الجهات الشريكة لقطاع الصحة الذي تقوده المنظمة في تلبية االحتياجات الصحية العاج  -٢١
شـملت حـاالت نقـص شـديد التـي و  ،٢٠١٢ / نـوفمبرقطاع غزة فـي تشـرين الثـانيب قتالتصعيد أعمال النجمت عن 

والجهـات  منظمـةالوفـرت و . همتأهيلعادة إ و المصابين وعالج قابلة لالستهالك واد الطبية الاألدوية األساسية والمفي 
عمليـــة توريـــد منظمـــة فـــي تنســـيق الســـاعدت و  .القابلـــة لالســـتهالكواد إمـــدادات الطـــوارئ مـــن األدويـــة والمـــالشـــريكة 

 ةموميــــة العخــــدمات الصــــحصــــيانة أداء لالالزمــــة المســــاعدة التقنيــــة قــــدمت المســــتلزمات الطبيــــة إلــــى قطــــاع غــــزة و 
  .لوظيفتها

                                                           
 العتماد جودة خدمة المستشفيات.اللجنة الدولية المشتركة هي الهيئة الدولية     ١

األرض حية فـي سبيل الحصول علـى الخـدمات الصـتعترض منظمة الصحة العالمية، الحق في الصحة: العقبات التي     ٢
-http://www.emro.who.int/palestine-press-releases/2012/who-launches، ٢٠١٢و ٢٠١١امي الفلســطينية المحتلــة، لعــ

report-on-health-access-barriers-in-the-opt-5-march-2013.html  ٢٠١٣آذار/ مارس  ٥(تم االطالع عليه في.( 
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الخـدمات علـى  فةيضـعالالفئـات المحرومـة أو سـبل حصـول رصـد أعمالهـا بشـأن وواصلت المنظمة أيضـًا   -٢٢
وداخـــل  الغربيــة الضــفة فــيالجــدار األمنــي خــارج نطــاق مــن المقيمـــين مجتمعــات ا فــي ذلــك ســكان ال، بمــالصــحية
منظمـة الن. وقد أعربت و والسجناء الفلسطينيصابون بالعجز والم تُفرض عليها قيود بشأن التنقلالتي  المدن مناطق

المحتجــزين فــي الســجون اإلســرائيلية، ودعــت إســرائيل الفلســطينيين ســجناء عــن قلقهــا إزاء األوضــاع الصــحية لل علنــاً 
 .للمرضى والمضربين عن الطعامالزمة إلى ضمان توفير الرعاية الصحية ال

  
  في الجوالن السوري المحتل  األحوال الصحية

  
، وبذا ليس بمقدورها أن تقدم تقريرًا عن األحوال الوصول إلى الجوالن السوري المحتلمنظمة الال تستطيع   -٢٣

عن ذلك من حكومتي الجمهورية العربية السورية وٕاسـرائيل أن تقـدما  طلبت األمانة عوضاً . و الصحية السائدة هناك
  األحوال الصحية في الجوالن السوري المحتل.معلومات عن 

  
تلبية وعليه عجزت األمانة عن طبية ضمن نطاق اختصاص المنظمة، المرافق الال يندرج موضوع إنشاء و   -٢٤

    .٩-٦٥ج ص عمقدم إلى المدير العام في القرار الطلب ال
 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .التقرير بهذا لماً اإلحاطة ع إلى مدعوة الصحة جمعية  -٢٥
  
  

=     =     =  


