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  ةـمقدم
  
ادحة تمثلت في وفاة الرئيس ياسر عرفات زعـيم         الشعب الفلسطيني في العام الماضي بخسارة ف      مني    -١

 فـي أحـد     ٢٠٠٤نـوفمبر   /  تشرين الثـاني   ١١الحركة التحريرية الوطنية الفلسطينية الذي وافاه األجل يوم         
فرضـته سـلطات    المستشفيات العسكرية على مقربة من باريس بعد أن عانى حصاراً طويالً قيـد حركتـه و               

  .ي المقاطعة رام اهللا، فلسطينسرائيلي على مجمعه فإلحتالل االا
  
، سياستها العدوانية الالأخالقية ضد     ٢٠٠٠سبتمبر   /ولقد صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ أيلول        -٢

ت قوات االحتالل اإلسرائيلي جـرائم ضـد اإلنـسانية          فولقد اقتر .  المحتلة الفلسطينيين في األرض الفلسطينية   
  .واإلنسانيةمنتهكة القوانين واألعراف الدولية 

  
  االرتباطالخطة اإلسرائيلية لفك 

  
قد تنتهي حالة االحتالل في غزة غير أن المراقبة اإلسرائيلية إلمدادات الميـاه والوقـود والكهربـاء                   -٣

 المنطقة وكـل حركـة فـي        عنوالغاز ستبقى، وذلك يعني أن إسرائيل ستواصل مراقبتها لكل حركة صادرة            
  .اتجاهها

  
هتمام لمـصير   ا، فإن من الغريب أنه لم يلق أي         االرتباططة اإلسرائيلية المقترحة لفك      على الخ  وبناًء  -٤

عشرات المرضى الفلسطينيين ومنهم المصابون بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العالج الذي ال يتاح فـي                
. ين حـتفهم  وإذا لم يوجد أي حل نظامي فإنه ستنشأ أوضاع يلقى فيها الكثير من المرضـى الفلـسطيني                . غزة

وستستمر إسرائيل في منع دخول البضائع واألدوية والوقود مما سيعطل حياة المدنيين ويصيب النظام الصحي               
  .بالشلل

  
لتزامات بالتعاون عن كثب وذلك بإبالغ السلطة       الوينبغي لدولة إسرائيل أن تتحمل كامل المسؤولية وا         -٥

لغام األرضية ومناطق تجميـع النفايـات الكيميائيـة فـي           الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي عن مواقع األ      
  .المستوطنات التي يزمع اإلسرائيليون إخالءها

  
زد على ذلك، أنه ينبغي إعطاء الشعب الفلسطيني الحق في الوصول مباشرة إلى العالم الخارجي كما                  -٦

 إلى إنـشاء نظـام صـحي        ينبغي فتح ممر آمن بين محافظات غزة والضفة الغربية والقدس، لتمهيد الطريق           
  .فلسطيني وحيد في نهاية المطاف

  
  جدار الفصل

  
ـ       )  كيلومتراً ٦٢٢(إن الطول الكامل لجدار الفصل المزمع إقامته          -٧   ر ضهو ضعف طـول الخـط األخ
 ىوهناك حـوال  .  منه على أراضي الضفة الغربية     ٪٨٥كما أن الجدار المخطط له يتعدى في        )  كيلومتراً ٢٥٥(

 مـن   ٪٣٢,٧ بين الجدار وبين الخط األخضر مما يعنـي أن           ينية تعيش في مناطق مقسمة    رة فلسط  أس ٣٩٢٠
  .القرى في الضفة الغربية ستعاني من عدم الوصول إلى الخدمات الصحية عندما يتم إنجاز ذلك الجدار

  
ـ     .  عيادة محلية عن النظام الصحي الفلسطيني العام       ٢٦وقد تم بالفعل فصل       -٨ ة ولدى االنتهاء مـن إقام

 عيادة محلية فـي طـول       ٥٠٠من أصل ما ينوف عن      ( عيادة   ٧١الجدار سيرتفع عدد العيادات المعزولة إلى       
  ).الضفة الغربية وعرضها
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محكمة العدل الدولية قد اعتبرت بناء جدار الفصل في األراضـي   ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن         -٩
  .نتهاكاً للقانون الدولياالفلسطينية المحتلة 

  
  مياه في فلسطينال
  
 من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية في حين ال يـستخدم الفلـسطينيون              ٪٨٣إن إسرائيل تستخدم      -١٠

 على ٪٩٠ من الناتج المحلي اإلجمالي من الزراعة التي تعتمد بنسبة ٪١٤  إلى    ٪١٠ويتأتى نحو   . ٪١٧سوى  
 من ناتجها المحلي اإلجمـالي فإنهـا        ٪٣ئيل سوى   وفي حين ال تمثل الزراعة في إسرا      . عليةبطرق الزراعة ال  

  . من أرضها بالمياه٪٥٠تروي ما يزيد على 
  
ن غزة تعتمد، في الغالب األعم، على اآلبار التي بدأت المياه إومشكلة المياه في غزة أكثر تعقيداً حيث         -١١

ونتيجة لذلك فإن تقـديرات     . جوفيةالمالحة تتسرب إليها بإطراد نظراً لقيام إسرائيل باإلفراط في سحب المياه ال           
الخبراء العلميين التابعين لألمم المتحدة تشير إلى أن غزة لن تمتلك في غضون السنوات الخمس عشرة القادمة                 

  .أي مياه صالحة للشرب
  

  البطالة
  
 في عام ٪١٥,٥أعلن المكتب المركزي الفلسطيني لإلحصاءات أن معدل البطالة في غزة قد ارتفع من   -١٢

 إلـى   ٪٧,٥ في الضفة الغربية في الفترة ذاتهـا، مـن           ،، في حين ارتفع   ٢٠٠٤ في عام    ٪٣٦,٨ إلى   ٢٠٠٠
  .وما من شك في أن ذلك سيؤدي إلى فقر مدقع يصيب المجتمع الفلسطيني. ٪٣٢,٣

  
  حمالت االعتقال

  
شنها العتقال  واصلت السلطات اإلسرائيلية، خالل السنوات األربع الماضية، الحمالت العسكرية التي ت            -١٣

  . عاماً من كال الجنسين٧٥ و١٢واحتجاز آالف الفلسطينيين من جميع الفئات العمرية التي تتراوح بين 
  
وعلى الرغم من أن القوانين الدولية وحقوق اإلنسان تحظر إخضاع األطفال للعقـاب القاسـي مثـل                   -١٤

 والعقلية فإن األطفال الفلـسطينيين الـذين        السجن والتعذيب، وتعتبر األطفال غير ناضجين من الناحية النفسية        
يقبعون في السجون اإلسرائيلية يواجهون كل أنواع التعذيب ومنها الضغوط النفسية والممارسات الالأخالقيـة              

كما تم حبس األطفال الفلسطينيين في غرف       . وغير ذلك من أشكال التعذيب الشديد أثناء احتجازهم واستنطاقهم        
  .دينوا بتهم إجرامية خطيرةيختلطون فيها بأناس أ

  
  االغتياالت

  
 ٢٥٠ نـسمة مـنهم   ٥٥٢بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة لعمليات االغتيال العمد غير القانوني             -١٥
وعمليات االغتيال تلك تمت باستخدام مختلف أنواع األسـلحة ضـد           . المدنيين األبرياء الذين اعتدي عليهم     من

 األباتـشي  كوبتريالهيلات المدنية وقد شملت القصف وإطالق الصواريخ من طائرات          المباني العمومية والمركب  
  .١٦وطائرات ف 
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نتهاكاً فاضحاً للقوانين اإلنسانية والدولية والسيما المادة       اوتشكل هذه العمليات الالأخالقية والالإنسانية        -١٦
وعمليات االغتيال هذه تعتبر جـرائم      ). ١٩٤٩(تفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب        ا من   ١٤٧

  .١٩٩٨حرب وفقاً لما ينص عليه النظام األساسي لمحكمة الجرائم الدولية لعام 
  

  العقاب الجماعي
  
يعتبر هدم األسرة الفلسطينية من السياسات العدائية اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتدمير المنازل   -١٧

تفاقية جنيف المتعلقـة    اوذك انتهاك للقانون اإلنساني الدولي والسيما       . ماعيةجزء من العقوبات اإلسرائيلية الج    
 إيقاع العقوبة بأي شخص على جـرم لـم           منها ٣٣، التي تحظر المادة     )١٩٤٩(بحماية المدنيين زمن الحرب     

  .يقترفه شخصياً
  
حيـث تـشير    . ت منزالً وجرفت أراضي باستخدام البلدوزورا     ٧٧٢٩وقد دمرت القوات اإلسرائيلية       -١٨

  قـتالع  ا دونـم وتـم    ٢٣١ ٣٠٠دونـم فـي حـين تمـت مـصادرة            ٧٣ ٥٠٥ إلى تجريـف     اإلحصاءات
  . شجرة١ ١٨٥ ٢٦٤

  
  إقفال معبر رفح

  
إن إقفال إسرائيل للحدود وفرضها القيود على الممرات الدولية كان لها أثر سلبي طال جوانب عديـدة      -١٩

اءات مغادرة المرضى الذين نقلتهم وزارة الـصحة للعـالج فـي            فقد أخرت هذه اإلجر   . من الحياة الفلسطينية  
  ).وهو منطقة العبور بين الحدود المصرية والفلسطينية(الخارج من طريق معبر رفح 

  
كما أثرت  . وعرقل اإلقفال وصول اإلمدادات والسلع الطبية واللقاحات إلى األرض الفلسطينية المحتلة            -٢٠

  .الخارج حيث منعوا من اجتياز معبر رفحبالفلسطينيين الذين يدرسون التقييدات بشكل كبير في الطالب 
  

  آالت كشف الجواسيس
  
إن السلطة اإلسرائيلية في معبر رفح تنتهك حق الشعب الفلسطيني في التمتع بالخـصوصية وتمثـل                  -٢١

م فـي المعبـر،     ذلك أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تقـو      . إجراءاتها مساساً محتمالً بحقه في التمتع بالصحة      
 الراداري، وهو جهاز نقال متطـور أمريكـي الـصنع    SafeView Millimeter Wave Radarباستخدام جهاز 

وهذا الرادار يختـرق الثيـاب      . ية لفرز المارة الفلسطينيين   فيستخدم تكنولوجيا الموجات الميلليمترية الهولوغرا    
  .يظهر المدنيين الفلسطينيين عراة بالكلية مما
  

   اإلسرائيليةالنفايات
  
لقد أكدت السلطات اإلسرائيلية خطة تحويل النفايات على األرض الفلسطينية المحتلـة حيـث بـدأت                  -٢٢

منطقتا (أنشطة إسرائيلية واسعة النطاق من أجل تحويل كميات كبيرة من النفايات الصلبة المتأتية من إسرائيل                
رب من منطقة دير شرف فـي األرض        لق شوشة با  ومن عدة مستوطنات إسرائيلية في مقالع أبو      ) شارون ودان 

وتشكل السوائل التي ترشح من النفايات بركة من المياه القذرة السوداء اآلسنة، كما أن تحويل النفايات                . المحتلة
يسبب معدالت عالية من احتمال تلوث اآلبار والمناطق الفلسطينية المجاورة ناهيك عن كونها مصدراً عـالي                

  .وتلوث الهواء والتربةر تلوث المياه الجوفية االختطار من مصاد
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  قتل الطالب
  
 طالباً كما   ٣٤١٧ طالباً، وتم جرح     ٥٧٦،  ٢٠٠٠سبتمبر  / خسرت وزارة التعليم الفلسطينية، منذ أيلول       -٢٣

وقتـل مـن    .  منهم ١٢٤٥ من طالب الجامعات وجرح      ١٩٩وفضالً عن ذلك، تم قتل      . همتم اعتقال المئات من   
  . منهم١٧٦ واعتقل ٥٤ شهيداً، من بين المحاضرين وجرح ٣٢موظفي الجامعات 

 
  صحة المرأة

  
   .لم تبق المرأة الفلسطينية بمنأى عن الظلم والهجوم اللذين يتعرض لهما جميع المدنيين الفلسطينيين  -٢٤
  
فبالنظر إلى انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي، تعاني المرأة الفلسطينية                -٢٥

 تتسم وضاعاًأ يعانينن أيتعين على النساء الفلسطينيات   ماوكثيراً. في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة
حيـان، بحيـث    ألت أزواجهن السجن في الكثير من ا      سرائيلي قد أودع  إلن سلطات االحتالل ا   ألبالمشقة البالغة   

حيـان الـضحية   ألغلـب ا أن المرأة الفلسطينية هي فـي  أكما . ساسيألهن وأسرهن من مصدر الدخل ا  يحرم
  .هاها وأرض بيتُرمد عليها ويضقب ويرحجتل وتُقَفهي تُ. سرائيليإلالمباشرة لالحتالل ا

 
  ، بمـا فـي ذلـك        امرأة ١٦٩لى مقتل   إسرائيلي خالل االنتفاضة    إلدت هجمات قوات االحتالل ا    ألقد    -٢٦
سرائيلي بينهن وبين المرور علـى نقـاط        إل امرأة مريضة حين حالت قوات االحتالل ا       ٢٤ وتوفيت   . طفالً ٦٥

وتوجد فـي الـسجون     . لى وضع أطفالهن عند نقاط التفتيش      امرأة ع  ٥٥كرهت  التفتيش ومعابر الحدود، كما أُ    
سرائيلية إلوقد كان للغارات ا.  ممن يعشن في ظروف قاسية من االعتقال امرأة فلسطينية١٢٦ الياًسرائيلية حإلا

مر للغاية على المرأة الفلسطينيةعلى المنازل وهدمها أثر مد. 
 

  صحة الطفل
  
طفال في وزارة الصحة، بما أل عيادة صحية تقدم الخدمات الصحية ل٢٣٩لى إيصل مجموعه  هناك ما  -٢٧

طفال دون سن الثالثة فـي      أل زيارة ل  ١٨٥ ٤١٥ وقد أفيد عن القيام بزهاء    .  الرعاية الوقائية والعالجية   في ذلك 
حد أهم التدابير التي اتخذت لتعزيـز صـحة         أوكانت الرضاعة من الثدي هي      . مومة وصحة الطفل  ألعيادات ا 

 ٩٥,٨ رضاعهم من الثدي  إذين تم   طفال ال أل النسبة المئوية ل   بلغت فقد   .مراض المعدية ألما ضد ا  الطفل، والسي٪ 
طفال أل لجميع الرضع وا   مراض المعدية مجاناً  ألوتعطى اللقاحات ضد ا   .  شهراً ١٢,٨خالل فترة وسطية مدتها     

مجـاني  ن هنـاك برنـامج      أكما  .  فالمعالجة مجانية حتى سن الثالثة     .تطعيم األطفال لبرنامج   الفلسطينيين وفقاً 
ع عينات الدم من    مجوتُ. لى رصد النمو  إضافة  إل با "الد"فيتامين  ال و "ألف"امين  فيتالبالحديد و األطعمة  ستكمال  ال

وقصور الغدة الدرقية الخلقي في مرحلة مبكـرة مـن حيـاة     الوليدي لبيلة الفينينل كيتون     التحري برنامج   أجل
  .ى الطفللدموغلوبين ي في الشهر التاسع من العمر الختبار تركيز الهيضاًأوتؤخذ عينات الدم . الطفل

  
  الصحة النفسية

  
لـى  إلى الوضع الحـالي و    إطفال الفلسطينيين من الصدمات النفسية بالنظر       تعاني أعداد كبيرة من األ      -٢٨

في عدد زيـارات    ) ٪٢٠,٣( زيادة ملحوظة    سجلتفقد  . نيسرائيل ضد المدنيين الفلسطيني   إالعنف الذي تمارسه    
فصام والتخلـف العقلـي والتبـول       ل الصرع وا  منهان حاالت   فادة ع إل مع ا  ،المرضى لعيادات الصحة النفسية   

 في حاالت العصاب    ٪١١,٩ زيادة بنسبة    سجلتلى ذلك،   إضافة  إلوبا. العاطفيةضطرابات  الرادي الليلي وا  إالال
  .بين السكان
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  التغذية
  
 في غزة    النسبة لدى النساء   بلغت، في حين    ٪٤٤ طفال دون الخامسة  أل نسبة تواتر فقر الدم لدى ا      بلغت  -٢٩
كثر أ ويعاني .٪٦٨طفال الرضع في شهرهم التاسع   أل هذه النسبة لدى ا    بلغت و .في الضفة الغربية   ٪٤٤ و ٪٥٣
نجـاب  إلي في سن االئ من النساء ال٪٨٠ويعاني زهاء .  من الالجئين وسكان القرى من نقص الغذاء٪٥٣من  

وقد . لكالسيوما من نقص  ٪١٢فوليك و  منهن من نقص حمض ال     ٪١٩يعاني  و،  "هاء" و "ألف"فيتامين  المن نقص   
لفلسطينيين  ا غاثة وتشغيل الالجئين  إلوكالة األمم المتحدة     ،٢٠٠٤بريل  أ / في نيسان  ،سرائيليةإلمنعت الحكومة ا  
  .لى غزةإخرى بكل فظاظة من نقل المعونات الغذائية أل والوكاالت الدولية ا) أونروا( في الشرق األدنى

 
  ياتفمعدل الو

  
 معدل الوفيات   في حين بلغ  . ٢٠٠٣ لكل ألف نسمة من السكان في عام         ٢,٧معدل العام للوفيات     ال بلغ  -٣٠

مراض القلبية  أل هي ا  كثر شيوعاً أللى الوفاة ا  إسباب المؤدية   أل وقد كانت ا   .لف مولود حي  أ لكل   ٢٤بين الرضع   
) ٪٩,٧(الحمل   في مرحلة    االعتالالتو) ٪١١,١( القلبية الوعائية    االعتالالتو ) من مجموع الوفيات   ٪٢٠,١(

وااللتهاب الرئوي  ) ٪٤,٩ (دمالضغط  وفرط  ) ٪٥,٧(الشيخوخة  خرف  و) ٪٨,٨(والحوادث  ) ٪٩(والسرطان  
 الرئيـسية   من اٍألسباب و). ٪٣,٤(والفشل الكلوي   ) ٪٤,١(السكري  الداء  و) ٪٤,٨(وغيره من أمراض التنفس     

والتشوه الخلقي  ) الوفيات من مجموع    ٪٢٠,١ (الحمل في مرحلة    االعتالالتطفال دون سن الخامسة     أل ا تايلوف
 فتمثلـت فـي   ٥٩-٢٠ و١٩-٥ و٤-١طفال من الفئات العمريـة  أل ا تايسباب الرئيسية لوف  أل ا أما .)٪١٤,٤(

 من مجموع الوفيـات     ٪٢٥,١ و ٪٥١,٦ و ٪٢٣,٦سرائيلي، بنسب   إل بنيران الجيش ا   الموتالحوادث، بما فيها    
  .طفال والكبار في فلسطينألسرائيل ضد اإ أثر العدوان الذي تمارسه ويدل هذا كله على. على التوالي

  
   ضد الشعب والفرق والخدمات الصحية في فلسطينإسرائيلانتهاكات 

  
  يةالحصول على الخدمات الصح

  
ن هنـاك   ألى  إ ٢٠٠٤حصاءات في عام    إللالفلسطيني  شارت نتائج دراسة قام بها المكتب المركزي        أ  -٣١

 ٪٥٢,٥ و ،سر بسبب نقاط التفتيش العـسكرية     أل من ا  ٪٥٣,٦على الخدمات الصحية لدى     مشاكل في الحصول    
 بـسبب   ٪١٠,٧، و للعالج الطبي  بسبب التكلفة العالية     ٪٤٤,٢، و سرائيلإغالق التي تقوم بها     إلبسبب عمليات ا  
  .الفصلالتوسع وجدار 

  
  ثر القيود المفروضة على الحركة وتدريب الموظفين الطبيينأ
  
 كامل من خالل تعزيز القيود القائمـة علـى          سرائيلي الفلسطينيين لحصارٍ  إل قوات االحتالل ا   أخضعت  -٣٢

 متعددة من القيود على الحركة كجـزء مـن سياسـة      شكاالًأسرائيل  إفقد فرضت   . الحركة وفرض قيود جديدة   
غالق الداخليـة   إلرض حظر التجول وعمليات ا    وفُ.  الجماعية التي تنتهجها ضد المدنيين الفلسطينيين      اتالعقوب

لم يتمكن المرضى في فلـسطين       وما. قصىألوالخارجية بدرجات متباينة على الفلسطينيين منذ بداية انتفاضة ا        
تتوفر في المنطقة قـد       من المعالجة ال   نواعاًأن المرضى الذين يتطلبون     إمن الحصول على معالجة مستمرة، ف     

  .موتوني
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  ية وعدم توفير األمان للعاملين الصحيينالقيود المفروضة على الخدمات اإلنسان
  
لقد استهدف العدوان اإلسرائيلي الذي لم ينقطع وزارة الصحة ومؤسسات صحية عديدة أخـرى مثـل       -٣٣

لجنة الصليب األحمر الدولية وجمعية الهالل األحمر الفلسطينية واألونروا والمنظمات غير الحكومية، وذلـك              
عتداءات الجيش اإلسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين وعلى الخـدمات الـصحية،          فا. انتهاكاً لالتفاقيات الدولية  

والقتل لألفراد بال جريرة وإجراءات الجيش ضد حركة الناس والمساعدات اإلنسانية كلها تكثف حدة الحركـة                
/  شـباط  ١٥ و ٢٠٠٠سـبتمبر   /  أيلـول  ٢٩ل تفاصيل بعض االعتداءات واالنتهاكات فيما بين        ثوتتم. وتعوقها
  : فيما يلي٢٠٠٥فبراير 

  
إطالق الجيش اإلسرائيلي النار على سيارات اإلسعاف التابعـة لجمعيـة الهـالل األحمـر                 )أ(  

 سـيارة إسـعاف   ٣٧٢الفلسطينية وعلى وزارة الصحة ومقدمي الخدمات الصحية اآلخرين؛ فضربت    
   سيارة من الوصول إلى المرافق الصحية؛١٩١٨ سيارة، ومنعت ٣٨ودمرت 

  
 مرفقاً صحياً وتدمير بعض المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية          ٣٦٩االعتداء على     )ب(  

  تدميراً جزئياً؛
  

   عامالً صحياً وسائق لسيارات إسعاف أثناء أدائهم لواجباتهم؛٤٤٤جرح   )ج(  
  

   عامالً صحياً وسائقاً لسيارة إسعاف أثناء أدائهم واجباتهم؛٣٦قتل   )د(  
  

 من العاملين الصحيين عن الوصول إلى أماكن عملهم، مما أضر بجودة            ٪٧٥ن  عجز أكثر م    )ه(  
 فترة الحمل وفترة ما بعد الوالدة ورصد نمـو          فيالخدمات الصحية والتغطية التمنيعية وتقديم الرعاية       

  .األطفال
  
يهـدد  ووزارة الصحة تحذر المجتمعات والمنظمات الدولية من عودة ظهور األمراض المعدية بما ال                -٣٤

تعتـرف   ن األمراض المعديـة ال    إالرضع واألطفال الفلسطينيين فحسب بل واألطفال في البلدان المجاورة، إذ           
  .بالحدود أو بنقاط التفتيش

  
ونظراً إلى ارتفاع معدالت البطالة وإغالق الحدود فإن العائدات العامة من الضرائب والتأمين الصحي                -٣٥

  .قد جمدت
  
حة نداءات كثيرة إلى المجتمع الدولي لكي يوقف االعتداءات اإلسرائيلية علـى            وأصدرت وزارة الص    -٣٦

  .األفرقة والمؤسسات الصحية
  
ووزارة الصحة تناشد المجتمع الدولي أن يتدخل وينقذ أرواح وصحة األطفال والنساء الفلسطينيين من                -٣٧

  . الفلسطينية المحتلةممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في األراضي
  
  
  

=      =      =  
  


