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  األحوال الصحية في األرض الفلسطينية 

  بما فيها القدس الشرقية، المحتلة،
  الجوالن السوري المحتلوفي 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
) ١٠(٦٧ج ص ع ياإلجرائـــالمقـــرر  ٢٠١٤اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتون فـــي عـــام  - ١

الذي طلبت فيه من المدير العام، ضمن ما طلبته، تقـديم تقريـر عـن تنفيـذ ذلـك القـرار إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة 
  الثامنة والستين.

  
يعيشون في  ٢ ٧٩٠ ٣٣١نسمة (منهم  ٤ ٥٥٠ ٣٦٨عدد سكان األرض الفلسطينية المحتلة حاليًا  ويبلغ -٢

وهنــــاك مليونــــان مــــن الالجئــــين  ١فــــي قطــــاع غــــزة). ١ ٧٦٠ ٠٣٧الضــــفة الغربيــــة، بمــــا فيهــــا القــــدس الشــــرقية، و
وغالبيـة  ٢غـزة. مخيمًا في الضفة الغربية وثمانية مخيمات في قطـاع ١٩يعيشون في  ٨٠٠ ٠٠٠المسجلين، منهم 

مــنهم  ٪٣٠,٠ســنة و ١٤مــن الفلســطينيين تتــراوح أعمــارهم بــين صــفر و ٪٣٩,٧الســكان مــن الشــباب: فنســبة قــدرها 
  ١سنة من العمر أو أكثر. ٦٠منهم يبلغون  ٪٤,٤سنة و ٢٩و ١٥تتراوح أعمارهم بين 

  
إلـى حـدوث  ٢٠١٤عـام ، وتشـير التقـديرات فـي نهايـة ٢٠١٢ويشهد االقتصاد الفلسطيني تراجعًا منـذ عـام  -٣

القيـــود المفروضـــة علـــى  وقـــد أســـهمت ٢٠١٣.٣مقارنـــة بعـــام  ٪٢,٥انكمـــاش فـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي بنســـبة 
قطاع غزة، والجدار الحاجز في الضفة الغربيـة ونظـام التصـاريح، فـي تفـاقم حصار  ا في ذلكالحركة والوصول، بم

الخاص بسبب تجّزؤ البيئـة القانونيـة والتنظيميـة لألعمـال، التـي الظروف االقتصادية. وتعرقلت أيضًا تنمية القطاع 
تختلــف بــين قطــاع غــزة والقــدس الشــرقية ومختلــف منــاطق الضــفة الغربيــة، وبســبب القيــود المفروضــة علــى حركــة 

   ٤الناس والسلع وعلى التجارة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
                                                            

، تــم االطــالع فــي http://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx#Populationالجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني (   ١
 ٢٠١٣الســـــــــــــنوي، فلســـــــــــــطين  ) ودولـــــــــــــة فلســـــــــــــطين، وزارة الصـــــــــــــحة، التقريـــــــــــــر الصـــــــــــــحي٢٠١٥نيســـــــــــــان/ أبريـــــــــــــل  ١
)http://www.moh.ps/attach/704.pdf ، ،) ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١تم االطالع في.(  
  .  ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١تم االطالع في ، Where we work” /work-we-www.unrwa.org/where“ ،األونروا   ٢
    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(   ٣

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1294&mid=3171&wversion=Staging ،
  ).٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١تم االطالع في 

٤   World Bank. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, September 22, 2014 

(http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/mena/WBandGaza/wbg-docs/wbg-ahlc-

report-2014-eng.pdf, accessed 1 April 2015).                                                                                                               
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فـي الضـفة الغربيـة، بيـد أنـه كـان ارتفـع  ٪١٦,٠العـام، كـان معـّدل البطالـة قـد انخفـض إلـى  وفي منتصـف -٤
فــي قطــاع غـزة. ويــرزح ُربــع السـكان الفلســطينيين تحــت وطــأة الفقـر، علمــًا بــأن معـّدل الفقــر فــي قطــاع  ٪٤٥,١إلـى 

مليون في قطاع غزة  ١,٣مليون فلسطيني ( ١,٩وعالوة على ذلك، يعاني  ٤غزة ضعف معدله في الضفة الغربية.
   ١مليون في الضفة الغربية) من انعدام األمن الغذائي ويحتاجون إلى المعونة اإلنسانية. ٠,٦و
  
، كان عدد الوفيات واإلصابات في صفوف الفلسطينيين نتيجة للعنف المرتبط بـاالحتالل ٢٠١٤عام  وفي -٥

حـدثت فـي المقـام األول خـالل  –إصـابة  ١٥ ٧٨٨وفاة و ٢٣٣٣، حيث بلغ ١٩٦٧العسكري هو األعلى منذ عام 
كبيــر علــى حيــاة . وكــان للنــزاع أثــر ٢٠١٤آب/ أغســطس  - النــزاع الــذي نشــب فــي قطــاع غــزة فــي تمــوز/ يوليــه

كـانوا ال يزالـون دون مـأوى فـي  ١٠٠ ٠٠٠الفلسطينيين اليومية، حيث أّدى إلى تشريد نصف مليون شخص، منهم 
وأدت األضـرار الجسـيمة  ١أو جعلهـا غيـر صـالحة للسـكنى. منـزل تمامـاً  ٢٢ ٠٠٠، وٕالـى تـدمير ٢٠١٤نهاية عام 

ومرافـــق التعلـــيم والميـــاه  ٢لعيـــادات وســـيارات اإلســـعاف،التـــي لحقـــت بالبنيـــة التحتيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المستشـــفيات وا
  إلى الحّد من إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية.  ٣واإلصحاح،

  
نسمة) في خمـس منـاطق يتعرضـون فيهـا علـى نحـو  ٦٦٨ ٠٠٠وفي الضفة الغربية، يعيش ُربع السكان ( -٦

منـــازل والتشـــريد القســـري والحـــّد مـــن إمكانيـــة خـــاص لمخـــاطر العزلـــة االجتماعيـــة وقيـــود اإلقامـــة والتخطـــيط وهـــدم ال
الوصــول إلــى الخــدمات الفلســطينية والمواجهــات مــع القــوات العســكرية اإلســرائيلية والمســتوطنين اإلســرائيليين وخطــر 

التـي تسـيطر السـلطات  Cفـي مدينـة الخليـل؛ والمنطقـة  H2العنف. وهـذه المنـاطق هـي: القـدس الشـرقية؛ والمنطقـة 
يلية فيهــا علــى الشــؤون المدنيــة واألمــن؛ والمنطقــة المســماة بمنطقــة التمــاس؛ والمنــاطق العســكرية العســكرية اإلســرائ

   ٤ومناطق إطالق النار الُمغلقة.
  
وُيقيَّــد الوصــول إلــى الخــدمات الصــحية بواســطة الجــدار الفاصــل ونقــاط التفتــيش، التــي تحــول دون وصــول  -٧

إلـى مستشـفيات اإلحالـة الفلسـطينية الرئيسـية الموجـودة فـي  المرضى والعاملين الصحيين وسيارات اإلسعاف مباشـرة
وقطـــاع غـــزة، ال ُيتـــاح  –باســـتثناء القـــدس الشـــرقية  –القـــدس الشـــرقية. وبالنســـبة للفلســـطينيين مـــن الضـــفة الغربيـــة 

الوصـــول إلـــى مراكـــز اإلحالـــة الطبيـــة فـــي القـــدس الشـــرقية إال بعـــد الحصـــول علـــى تصـــريح صـــادر مـــن الســـلطات 
اإلسرائيلية، وذلك عملية معقدة ُيمكن أن تؤدي إلى حاالت تأخير وٕالى الحرمان من الرعاية. وطبقًا لتحديث تعكف 

مريضًا طلبوا تصاريح لعبور نقطة تفتيش إيريز مـن  ١٨ ١٤١ن بين منظمة الصحة العالمية حاليًا على إعداده، م
، فـإن ٢٠١٤أجل الذهاب إلى مستشـفيات إحالـة فـي إسـرائيل أو مستشـفيات فلسـطينية فـي القـدس الشـرقية فـي عـام 

مـــنهم ُرفـــض طلـــبهم أو لـــم يتلقـــوا ردًا فـــي الوقـــت المناســـب وبالتـــالي لـــم يتمكنـــوا مـــن الوصـــول  ٪١٧,٦نســـبة قـــدرها 
) ٪٧,٥( ٢٠١٢المستشـــــفيات فـــــي المواعيـــــد المحـــــددة. وهـــــذه النســـــبة أعلـــــى ممـــــا كانـــــت عليـــــه فـــــي عـــــامي  إلـــــى

                                                            
 .Occupied Palestinian territoryصـــحيفة وقـــائع صـــادرة عـــن مكتـــب األمـــم المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية،    ١

Humanitarian Needs Overview 2015 ،) ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١تم االطالع في.(  
٢   Occupied Palestinian territory. Humanitarian Needs Overview 2015. Factsheet issued by the United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (http://www.ochaopt.org/documents/hno2015_factsheet_final9dec.pdf, accessed 1 April 

2015).                                                                                                                                                                                                   

 ٢٠١٤األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية عــن الميــاه فــي غــزة، أيلــول/ ســبتمبر صــحيفة وقــائع صــادرة عــن مكتــب    ٣
)http://www.ochaopt.org/documents/gazastrip_water_v1.pdf ، ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١تم االطالع في(  
 .Occupied Palestinian territoryصـــحيفة وقـــائع صـــادرة عـــن مكتـــب األمـــم المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية،    ٤

Humanitarian Needs Overview 2015 ،(http://www.ochaopt.org/documents/hno2015_factsheet_final9dec.pdf  تــم
  ).٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١االطالع في 
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امرأة) إلى استجوابات أمنية كشـرط لطلـب  ٤١رجًال و ٢٨١مريضًا إجماًال ( ٣٢٢واسُتدعي  ١).٪١١,٣( ٢٠١٣و
، وبلـغ مـا ٢٠١٣ارنـة بعـام التصريح. وقد زاد عدد طلبات تصاريح المرور مـن خـالل معبـر إيريـز بمقـدار الثُلـث مق

. وُتجسِّـد زيـادة الطلـب هـذه الصـعوبات المتزايـدة فـي مغـادرة قطـاع ٢٠١٢يقرب من ضـعف مـا كـان عليـه فـي عـام 
غزة من خالل معبر رفح الحدودي إلى مصر، وكذلك االحتياجات الصحية األهم الناجمة عن قّلة إمدادات األدوية 

فلسطينيًا طلبوا تصـاريح لـدخول القـدس الشـرقية  ٢٣٠ ٧١٢غزة. ومن بين وعدم كفاية القدرات الطبية داخل قطاع 
منهم ُرفـض طلـبهم أو عـانوا  ٪٢٢,٦من الضفة الغربية، بما في ذلك المرضى والمرافقون والزّوار، فإن نسبة قدرها 

     ٢من التأخير في تلقي التصاريح.
  
ر مرضى قطاع غزة الذين يلتمسون الرعايـة الصـحية المت -٨ مـن جـراء  ٢٠١٤خصصـة كثيـرًا فـي عـام وتضرَّ

إغــالق معبــر رفــح الحــدودي بــين قطــاع غــزة ومصــر، وهــو أحــد نقطتــي مغــادرة فقــط متــاحتين لســكان القطــاع. وقــد 
، حيـث لـم يعـد ُيسـمح بالسـفر إال بشـكل ٢٠١٣بعـد إغالقـه فـي عـام  ٪٩٣انخفض عدد المرضى والمـرافقين بنسـبة 

  انية. متقطع وفي عدد محدود من الحاالت اإلنس
  
وأمـا الوصـول إلـى الخـدمات الصـحية بالنسـبة للســجناء السياسـيين الفلسـطينيين مـن الضـفة الغربيـة وقطــاع  -٩

وللفلسطينيين المحتجزين في المرافـق العسـكرية  ٣شخصًا، ٥٤٤٧غزة المحتجزين في السجون اإلسرائيلية، وعددهم 
ضع إلشراف وزارة الصحة اإلسـرائيلية، كمـا ُيمنـع األطبـاء اإلسرائيلية في الضفة الغربية، فيفتقر إلى الشفافية وال يخ

دعــوى بالنيابــة عــن ســجناء لالعتــراض  ٢٠٠ُرفعــت أكثــر مــن  ٢٠١٤الخــارجيون المســتقلون مــن الزيــارة. وفــي عــام 
على عدم توافر إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية وقُـدمت إلـى المحـاكم ثـالث عـرائض تطلـب السـماح لألطبـاء 

وكـان األشـد تعرضـًا للخطـر األطفـال المحتجـزون فـي السـجون أو قيـد االحتجـاز العسـكري فـي  ٤بالزيارة.المستقلين 
بســبب إســاءة معاملــة األطفــال  ٥ســنة، ١٦طفــًال تقــل أعمــارهم عــن  ١٨، بمــا فــي ذلــك ١٦٣، وعــددهم ٢٠١٤عــام 

   ٧وهو ما ُيمكن أن يضر برفاههم النفسي. ٦"على نحو شائع ومنهجي ومؤسسي"،

                                                            
١   Right to health: crossing barriers to access health in the occupied Palestinian territory, 2013. Geneva: World  

 Health Organization; 2014 (http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-  

_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1, accessed 1 April 2015).                                                          
  .  ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٢٧مكتب الهيئة الفلسطينية العامة للشؤون المدنية، بيان صحفي،    ٢
٣   The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Statistics on Palestinians in the 

custody of Israeli security forces (http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners, accessed 1 April 

2015).                                                                                                                                                                             

٤   Physicians for Human Rights  Israel, communication to the WHO Health in Prisons Programme, August 2014.  

٥    The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Statistics on Palestinian minors 

in the custody of the Israeli security forces (http://www.btselem.org/statistics/minors_in_custody, accessed 1 April 

2015).                                                                                                                                                                             

    ٢٠١٣اليونيسيف. األطفال قيد االحتجاز اإلسرائيلي: مالحظات وتوصيات،    ٦
http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendat

ions_-_6_March_2013.pdf ، ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١تم االطالع في(  
    مركز مدى سلوان االبداعيتجازهم. ورقة أصدرها أثر توقيف األطفال واح   ٧
)http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2012-madaa-report-on-child-arrest-and-

detention-in-silwan.pdf ، الحتجاز نفرادي لألطفال الفلسطينيين قيد اال) والحبس ا٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١تم االطالع في
  قسم فلسطين  /الحركة الدولية للدفاع عن األطفالالعسكري اإلسرائيلي. 

)http://www.dci-palestine.org/sites/default/files/report_doc_solitary_confinement_report_2013_final_29apr2014.pdf ، تم االطالع
  ). ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٧في 
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تحــــت مظلــــة الســــلطة  ٢٠١٤عــــادت وزارة الصــــحة الفلســــطينية توحيــــد نظامهــــا الصــــحي فــــي عــــام وقــــد أ -١٠
الفلســطينية، بعــد االتفــاق مــع حكومــة األمــر الواقــع علــى إنهــاء االنفصــال السياســي بــين الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة 

عــًا التغطيــة الجغرافيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة م األونــرواالــذي دام ســبع ســنوات. وفــي حــين تــوّفر وزارة الصــحة و 
بخــدمات المســتوى األولــي ومســتوى المستشــفى، تواِصــل األزمــة الماليــة التــي تعــاني منهــا الســلطة الفلســطينية التــأثير 
بشكل خطير على نطاق خدمات وزارة الصحة وجودتها. وقد أّدت جوانب العجز في الميزانية إلى نقص مـزمن فـي 

في قطاع غزة، وفي وقت أقرب في الضفة الغربية، ممـا  واحدة تي ُتستعمل مرةً ال الطبية واألدواتاألدوية األساسية 
أّدى إلى زيادة اإلحاالت. وُأصيبت الخدمات الصحية بالخلل نتيجة إلضرابات العـاملين الصـحيين المتـواترة وتوقّـف 

لســلغ أداء النظــام اإلمــدادات الصــحية المتكــرر. كــذلك ُتعرقــل القيــود المفروضــة علــى حركــة العــاملين الصــحيين وا
  الصحي وتطوره بشكل عام. 

  
وحتـــى اآلن، اتُِّبـــع فـــي تقـــديم الخـــدمات فـــي القطـــاع العـــام نهـــج انتقـــائي ُيرّكـــز علـــى الخدمـــة، حيـــث يتـــولى  -١١

موظفـــون مكرســـون إدارة مجـــاالت محـــدَّدة، مثـــل صـــحة األمومـــة أو األمـــراض غيـــر الســـارية. وأمـــا اآلن، فـــإن وزارة 
هـج ُيرّكـز علـى المـريض، مـع اعتمـاد نمـوذج ممارسـة أسـرية للرعايـة الصـحية األوليـة. الصحة بصدد التحّول نحو ن

وهذا النهج أساسي بالنسـبة للتصـدي لعـبء األمـراض غيـر السـارية الثقيـل فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة، حيـث 
وداء  ة الدماغيــــةوأمــــراض األوعيــــوالســــرطان  األمــــراض القلبيــــة الوعائيــــةمــــا زالــــت األســــباب الرئيســــية للوفــــاة هــــي 

زال انتشــار عوامــل الخطــر المرتبطــة بهــا (التــدخين والنظــام الغــذائي غيــر الصــحي والخمــول البــدني) ومــا ١الســكري،
  مرتفعًا إلى درجة غير مقبولة. 

  
، كــان ٢٠١٣وواصــلت معــدالت وفيــات الرضــع واألطفــال دون الخامســة مــن العمــر انخفاضــها. ففــي عــام  -١٢

مولـــود حـــي فـــي عـــام  ١٠٠٠وفـــاة لكـــل  ٢٠,٨مولـــود حـــي مقابـــل  ١٠٠٠وفـــاة لكـــل  ١٢,٩معـــّدل وفيـــات الرضـــع 
مولــود حــي، منخفضــًا مــن  ١٠٠٠وفــاة لكــل  ١٥,٥. وكــان معــّدل وفيــات األطفــال دون الخامســة مــن العمــر ٢٠٠٥
   ٢٠٠٥.٢في عام  ١ ٠٠٠وفاة لكل  ٢٤,٦

  
وٕان كانـت حـاالت العجـز  ٣في قطاع غـزة، ٪٢ر٤في الضفة الغربية و ٪٢,٧وبلغت نسبة انتشار العجز  -١٣

نتيجة إلصابة عدد كبير من األشخاص بإصابات رضحية،  ٢٠١٤قد ازدادت بصورة ملحوظة في قطاع غزة عام 
. وُيمكـن ٢٠١٤آب/ أغسـطس  -و حالة بتر، نتيجة للنزاع الذي نشب في تمـوز/ يوليـ ١٠٠بما في ذلك أكثر من 

ة االجتماعيـة لـدى سـكان يعـانون مـن احـتالل طـال أمـده وانعـدام توقُّع زيادة في عبء االضـطرابات النفسـية والنفسـي
األمــن الشخصــي وتقييــد شــديد للحركــة وانتهاكــات لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك التشــريد فــي الحــاالت التــي تعقــب 

  النزاعات. 
  

                                                            
تــــم ، http://www.moh.ps/attach/704.pdf( ٢٠١٣تقريــــر الصــــحي الســــنوي، فلســــطين دولــــة فلســــطين، وزارة الصــــحة، ال   ١

  ).٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١االطالع في 
نيسـان/  ١، تـم االطـالع فـي http://www.moh.ps/attach/128.pdf(  ٢٠٠٥ وزارة الصحة. الوضع الصحي فـي فلسـطين   ٢

  ).٢٠١٥أبريل 
    جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيلل   ٣

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1165&mid=3172&wversion=Staging ،
  )٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١تم االطالع في 
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 وقد بلغت المياه من حيث النوعية والكمية مستوى األزمة في قطـاع غـزة حيـث ال تصـلح نسـبة تتـراوح بـين -١٤
مـن إمــدادات الميــاه العموميــة للشــرب دون معالجــة، كمــا أن المصــدر الرئيســي للميــاه الجوفيــة لــن يكــون  ٪٩٥و ٩٠

   ٢٠١٦.١صالحًا لالستخدام على األرجح بحلول عام 
  

مـًا ) أتـيح تقيي١٠(٦٧ع  ص  حوتلبية لطلـب جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتين فـي المقـرر اإلجرائـي   -١٥
ي أجــراه التقريــر المعنــي إلــى تقيــيم ميــدانويســتند  ٢.أكثــر تفصــيًال لألحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة

  مستشار خارجي بدعم من موظفي المنظمة.
  

  المجاالت الرئيسية التي تدعم فيها المنظمة وزارة الصحة الفلسطينية
  

بشأن إنجاز جدول األعمال الخاص بالممارسـة األسـرية، أحرزت المنظمة ووزارة الصحة الفلسطينية تقدمًا   -١٦
بما في ذلك إجراء دراسة لحساب تكاليف الممارسة األسرية وٕانشاء لجنة توجيهية متعددة أصـحاب المصـلحة بشـأن 
الممارسة األسرية وتنظيم حلقة عمل وطنية معنية بالممارسة األسرية واسـتهالل اسـتعدادات التنفيـذ فـي ثـالث دوائـر 

  بية. تجري
  

، أجـرت المنظمـة، بالتعـاون مـع وزارة الصـحة، تقييمـًا متعـدد أصـحاب المصـلحة لحالـة ٢٠١٤وخالل عام   -١٧
الجهود الرامية إلى التصدي لعوامل الخطر المرتبطة باألمراض غير السارية كأساس لتحديد أهـداف التـدخالت فـي 

اصــة بــاألمراض غيــر الســارية عــن المســتقبل. وواصــلت المنظمــة دعــم وزارة الصــحة فــي تعزيــز تقــديم الخــدمات الخ
المخصصة لالستخدام علـى مجموعة التدخالت األساسية للمنظمة بشأن األمراض غير السارية طريق توسيع تنفيذ 

مـن مـوظفي وزارة الصـحة إجمـاًال تـدريبًا علـى التـدخالت خـالل  ٥١٣في ست دوائر. وتلقى  الرعاية األولية مستوى
جمع البيانات واإلشراف على نحو روتيني الخاصة بـاألمراض غيـر السـارية. . وجرى أيضًا تعزيز نظم ٢٠١٤عام 

ـــن فـــي البـــارامترات األيضـــية  ١٨وقـــد أظهـــر تقيـــيم جـــرى بعـــد  شـــهرًا مـــن التنفيـــذ االبتـــدائي للمجموعـــة حـــدوث تحسُّ
  المستهدفة. 

  
تحـــاد وواصـــلت المنظمـــة دعـــم وزارة الصـــحة مـــن خـــالل تنفيـــذ مشـــروع مدتـــه ثـــالث ســـنوات ممـــوَّل مـــن اال  -١٨

، جرى التوّسع في إدماج ٢٠١٤األوروبي ويهدف إلى تحسين الوصول إلى رعاية جيدة للصحة النفسية. وفي عام 
خدمات الصحة النفسية في الرعاية األولية ليشمل خمس دوائر، بحيث صارت خـدمات الصـحة النفسـية متاحـة فـي 

الصــحة النفســية المتخصصــة مــن خــالل نقطــة أول اتصــال بالنظــام الصــحي. وجــرى أيضــًا تعزيــز تــوفير خــدمات 
مــن مقــدمي الخــدمات علــى اتبــاع نهــج "التعــافي فــي الممارســة" إزاء األمــراض النفســية  ١٠٠تــدريب مــا يزيــد علــى 

زت خــدمات ٢٠١٤الوخيمــة. وعــالوة علــى ذلــك، فــي عــام  ، ُأنشــئ مركــز للرعايــة النهاريــة فــي قطــاع غــزة كمــا ُعــزِّ
ربيـة مـن أجـل دعـم تعـافي مرضـى الصـحة النفسـية وٕادمـاجهم فـي المجتمـع. عالج األمـراض المهنيـة فـي الضـفة الغ

  وأخيرًا، ُأحرز تقدم بشأن تعزيز تحليل بيانات خدمات الصحة النفسية واستخدامها. 
  

إنشـاء معهـد وطنـي فلسـطيني للصـحة العموميـة.  وبمساندة من الحكومة النرويجية، واصلت المنظمـة دعـم  -١٩
العمـــل الجـــاري فـــي  )٢(بنـــاء منظمـــة مجديـــة ومســـتدامة و )١(، رّكـــزت األنشـــطة أساســـًا علـــى ٢٠١٤وخـــالل عـــام 

                                                            
١  Gaza in 2020: a liveable place?   عــن فريــق األمــم المتحــدة القطــري فــي األراضــي  ٢٠١٢تقريــر صــدر فــي عــام

  ).  ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١تم االطالع في ، http://issuu.com/unrwa/docs/gaza_in_2020/1?e=0الفلسطينية المحتلة (
  ).٢٠١٥أيار/ مايو  ١٢(تم االطالع في  http://applications.emro.who.int/docs_Rep_2015_EN_16311.pdfانظر    ٢



  A68/37  ٦٨/٣٧ج

6 

لتصــوير المجــاالت العلميــة والتقنيــة األساســية، بمــا فــي ذلــك إكمــال مراجعــة نمــوذج التبليــغ عــن وفــاة وٕاجــراء تقيــيم ل
ومناقشــة النتــائج مــع المعنيــات. وُأجــري تعــداد للمــوارد البشــرية الخاصــة بالصــحة ســرطان ال اإلشــعاعي للثــدي لتحــري

فـــي الضـــفة الغربيـــة مـــن أجـــل إنشـــاء مرصـــد للمـــوارد البشـــرية. واســـُتهل العمـــل أيضـــًا بشـــأن مشـــروع ســـجل الصـــحة 
ــل لســجل الســرطان وٕانشــاء ســجل وطنــي لحــوادث الطــرق وســجل لخــ دمات اإلنجابيــة المتســق ووضــع وصــف مفصَّ

  . سرطاناللتصوير اإلشعاعي للثدي لتحري ا
  

، الصندوق العالمي لمكافحة األيـدز والسـل والمالريـاوعلى سبيل دعم أنشطة مكافحة األيدز، وبتمويل من   -٢٠
للفريق المواضيعي التابع لألمم المتحدة المعني بالسل وفيروس واصلت المنظمة االضطالع بدور المستشار التقني 

. وواصـلت المنظمـة دعـم المصـابين بفيـروس العـوز األيـدز فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة لبشـري/العوز المناعي ا
المنـــاعي البشـــري، فـــي قطـــاع غـــزة أساســـًا، وأجـــرت استقصـــاءات فـــي صـــفوف أكثـــر المجموعـــات الســـكانية تعرضـــًا 

. وتكفل زيـارات الرصـد للخطر من أجل اكتساب فهم للنمط الوبائي لأليدز في هذه البيئة التي ينخفض فيها انتشاره
  المنتظمة توفير أجود الخدمات للمرضى واتخاذ أي تدابير تصحيحية الزمة. 

  
 ٢٠١٤وشاركت المنظمة في التصدي المنّسق لفاشية شلل األطفال التي ظهـرت فـي الشـرق األوسـط عـام   -٢١

لعاليـة بخـدمات التطعـيم عن طريق العمل مع سائر مكاتب األمم المتحدة القطرية لضمان الدعم المستمر للتغطيـة ا
  والرصد الفّعال لمؤشرات الترصد. ١)٢٠١٢في عام  ٪٩٧,٦(
  

وبــدعم مــن االتحــاد األوروبــي، واصــلت المنظمــة عملهــا بشــأن تحســين نوعيــة الخــدمات فــي مرافــق اإلحالــة   -٢٢
ى الطبيــة المتخصصــة الســتة فــي القــدس الشــرقية والتــي تشــمل شــبكة مستشــفيات القــدس الشــرقية. وحتــى اآلن، جــر 

اللجنــــة الدوليــــة المشــــتركة، وهــــي الهيئــــة الدوليــــة التــــي تعتمــــد جــــودة اعتمــــاد أربعــــة مــــن المستشــــفيات مــــن جانــــب 
. وتعمـل المنظمـة أيضـًا علـى تـدعيم الشـبكة مــن أجـل تعزيـز التعـاون والتحسـين المسـتمر عبـر المرافــق المستشـفيات

وظيفتهـا واســتدامتها وُسـّمي رئـيس وُوضــعت األعضـاء. وفـي إطـار هــذه الجهـود، ُعـّين منســق لضـمان إداء الشـبكة ل
  اختصاصات لّلجان العاملة. 

  
وواصـــلت المنظمـــة دعـــم وزارة الصـــحة فـــي تعزيـــز قـــدراتها المؤسســـية والقـــدرات المؤسســـية للنظـــام الصـــحي   -٢٣

الوطني، بما في ذلك من خالل استحداث آلية رصـد وتقيـيم السـتراتيجيتها التـي تشـمل ثـالث سـنوات وخطـط عملهـا 
ة، وفرقة عمل معنية بتخطيط المستشفيات، بما يتماشى مع هدف االستراتيجية الصحية الوطنية المتمثل فـي السنوي

وضع خطة شاملة للتغطية بالخدمات الصحية. وكخطوة أولى، أكمـل أحـد مستشـاري المنظمـة تقييمـًا شـامًال لقطـاع 
م التحسـينات فـي التمويـل الصـحي الـوطني، المستشفيات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وبغية دع

) (أويــزيس وتعزيـزهتقيــيم مؤسسـي لتحســين التمويـل الصــحي اشـتركت وزارة الصـحة والمنظمــة فـي إنجــاز اسـتعراض ل
استحدثته المنظمة. وتجري حاليًا مناقشة خطط بشأن عقد حلقة عمل للحوار السياساتي من أجل التصدي للتغطيـة 

  لتمويل الصحي المستدام. الصحية الشاملة وخيارات ا
  

فــي جميــع  مبــادرة المستشــفيات المراعيــة لســالمة المرضــىوبــدعم مــن المنظمــة، قــررت وزارة الصــحة تنفيــذ   -٢٤
مستشفياتها. وتلقى منسقو جودة المستشفيات الدعم من أجل توسيع معـارفهم لبنـاء قـدرات األفرقـة المحليـة وتمكينهـا 

بادرة. وسوف يجري تحديد المؤشرات ذات الصلة بسالمة المرضـى وقياسـها من تنفيذ المعايير الحاسمة األهمية للم
  في جميع المستشفيات وتوفير التدريب المكثف على إدارة الجودة خالل السنة المقبلة.

                                                            
  .٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١، تم االطالع في http://rho.emro.who.int/rhodata/?theme=country&vid=21500انظر    ١
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وبــدعم مــن حكومــة سويســرا، واصــلت المنظمــة عملهــا فــي مجــال الــدعوة، وخاصــة فيمــا يتصــل بمحــددات  -٢٥
، بما في ذلك الوفيات واإلصابات ٢٠١٤آب/ أغسطس  – ول نزاع تموز/ يوليالصحة الرئيسية في قطاع غزة خال

ودعمت المنظمة وزارة الصحة أيضًا في  ١في صفوف العاملين الصحيين واألضرار التي لحقت بالمرافق الصحية.
األنشـطة مـع الشـركاء الرئيسـيين فـي مجـال الصـحة مـن أجـل  واستمرت ٢جمع المعلومات وتنسيق جهود المانحين.

تــوفير حمايــة أفضــل للحــق فــي الصــحة وتحســين التبليــغ عــن االنتهاكــات فــي مجــال الصــحة. وأصــدرت المنظمــة 
تقريرهــا الســنوي الثالــث عــن الحــواجز التــي تعرقــل وصــول المرضــى المحــالين مــن قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة إلــى 

وتواصـل المنظمـة تـوفير المعلومـات  ٣املين الصحيين إلـى مستشـفيات القـدس الشـرقية الرئيسـية.الرعاية الطبية والع
للمجتمع الدولي عن جوانب النقص التي يعاني منها سكان قطاع غزة، والـدعوة إلـى تـدخل دولـي لتحسـين الوصـول 

معانــاة مــن جوانــب  ، ثمــة٢٠١٥بالنســبة لقطــاع الصــحة. وطبقــًا لبيــان صــدر عــن وزارة الصــحة فــي آذار/ مــارس 
). وعـــالوة علـــى ذلـــك، تشـــير التقـــارير إلـــى ٪٣٧) واإلمـــدادات الطبيـــة (٪٢٤,٥الـــنقص التاليـــة: األدويـــة األساســـية (

 تعّرض الخدمات الصحية لجوانب نقص مزمنة في الوقود. 
  

وفــي إطــار شــراكة األمــم المتحــدة لتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، عملــت المنظمــة بالمشــاركة مــع   -٢٦
وزارة الصحة وخمس من وكاالت األمـم المتحـدة والـوزارات الخدميـة مـن أجـل اسـتعراض امتثـال القـوانين والسياسـات 
ذات الصــلة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وذلــك باســتخدام نهــج مســتند إلــى الحقــوق والــدعوة إلــى وضــع تعريــف أوســع 

وي اإلعاقــة فــي الرعايــة الصــحية والتعلــيم نطاقــًا لإلعاقــة علــى أســاس القــدرات الوظيفيــة وحمايــة حقــوق األشــخاص ذ
  وفرص العمل. ويتولى تنسيق المشروع مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط.

  
وواصــلت المنظمــة تــولي زمــام القيــادة فــي قطــاع الصــحة والتغذيــة الــذي تشــارك وزارة الصــحة فــي رئاســته.   -٢٧

ة، بمــا فــي ذلــك وكــاالت تابعــة لألمــم المتحــدة ومنظمــات غيــر حكوميــة منظمــة صــحية إنســاني ٣٨ويشــمل القطــاع 
ومنظمات من القطاع الخاص، توّفر خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية للمجتمعـات المحليـة الضـعيفة التـي 

قشـة ال تُتاح لها سوى إمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات. وعقدت المنظمة اجتماعات شـهرية مـع الشـركاء لمنا
  المستجدات الصحية اإلنسانية وتحديد الثغرات واالحتياجات من أجل االستجابة على نحو أكثر اتساقًا.

  
، ُأعيـــد تنشـــيط دائـــرة الصـــحة والتغذيـــة مـــن أجـــل التصـــدي بمزيـــد مـــن الفّعاليـــة للتحـــديات ٢٠١٤وفـــي عـــام   -٢٨

طـاع غـزة. وعقـدت الـدائرة اجتماعـات اإلنسانية التي تلقي بظاللها على الصحة خالل حاالت النزاع والطوارئ في ق
إســـبوعية لتبـــادل المعلومـــات وتنســـيق جهـــود االســـتجابة بغيـــة تلبيـــة احتياجـــات الســـكان ذات األولويـــة وســـّد ثغـــرات 
الخدمات الصحية خالل حاالت الطوارئ وفي أعقابها. وقد أنشأت وزارة الصحة، بدعم من المنظمة، غرفة طـوارئ 

علومــات والهبــات اإلنســانية الخاصــة بالصــحة والمســاعدة المقدمــة مــن الوفــود صــحية مشــتركة مــن أجــل تنســيق الم
  الطبية. 

  
وعقب األزمة، قـادت المنظمـة الشـركاء فـي مجـال الصـحة مـن أجـل إجـراء تحليـل سـريع لألحـوال الصـحية   -٢٩

صــحي شــامل  فــي قطــاع غــزة لفائــدة التقيــيم الســريع االبتــدائي المتعــدد الــدوائر. وتولــت المنظمــة أيضــًا تنســيق تقيــيم
                                                            

-http://www.emro.who.int/pse/publications-who/gaza-situation-report-update-july-septemberانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    ١

2014.html?format=html ٢٠١٥ان/ أبريل نيس ١، تم االطالع في  .  
  .٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١، تم االطالع في /http://www.emro.who.int/pse/palestine-newsانظر    ٢
٣   Right to health: crossing barriers to access health in the occupied Palestinian territory, 2013. Geneva: World 

Health Organization; 2014 (http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-

_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1, accessed 1 April 2015).                                                          
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اضـــطلعت بـــه دائـــرة الصـــحة، حيـــث جـــرى إبـــراز أثـــر النـــزاع علـــى قطـــاع الصـــحة، وكـــذلك الثغـــرات واالحتياجـــات 
  ١الرئيسية.

  
وقبـــل األزمـــة وبعـــدها، عملـــت المنظمـــة، باعتبارهـــا الوكالـــة الرائـــدة بالنســـبة لـــدائرة الصـــحة والتغذيـــة ومـــورِّد   -٣٠

نــب الــنقص فــي األدويــة المنقــذة للحيــاة واألدوات الطبيــة التــي المــالذ األخيــر، علــى التقليــل إلــى أدنــى حــّد مــن جوا
وتركيــا، ومــن خــالل والنــرويج وسويســرا ُتســتعمل مــرًة واحــدة الحاســمة األهميــة، وذلــك بــدعم مــن حكومــات إيطاليــا 

ة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع لألمم المتحدة. ووفرت المنظمة أيضًا ما تشتد إليه الحاجة مـن مسـاعد
المتـواترة  انقطاعهـاتقنية ومعدات طبية وقطع غيار أصابها الضرر نتيجة لعدم اسـتقرار إمـدادات الكهربـاء وحـاالت 

الناجمة عن نقص الوقود. وساعدت المنظمة أيضًا في تنسيق توريد المستلزمات الطبية المقدمـة مـن جهـات مانحـة 
مرافق الصحية تبعًا لالحتياجات مـن أجـل ضـمان اسـتمرار متنوعة إلى قطاع غزة، وتوزيع الوقود المتبرع به على ال

  تقديم الخدمات الصحية.
  

وبالتعـــاون مـــع وزارة الصـــحة والشـــركاء فـــي دائـــرة الصـــحة والتغذيـــة، أســـهمت المنظمـــة بـــالمكّون الخـــاص   -٣١
الـــذي يتضـــمن تحلـــيال لألحـــوال  ٢٠١٥،٢لمحـــة عـــن االحتياجـــات اإلنســـانية" لعـــام “بالصـــحة فـــي التقريـــر المعنـــون 

الصـــحية اإلنســـانية ويلقـــي الضـــوء علـــى االحتياجـــات ذات األولويـــة والمجتمعـــات والمجموعـــات الضـــعيفة والعوائـــق 
والصــعوبات التــي تعتــرض الوصــول إلــى الخــدمات الصــحية األساســية فــي المنــاطق ذات األولويــة مــن قطــاع غــزة 

ة و"منطقة التمـاس". وقـد أتاحـت "اللمحـة" في الضفة الغربية والمناطق العسكرية الُمغلق Cوالقدس الشرقية والمنطقة 
، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية فيما يلـي: ٢٠١٥لدائرة الصحة والتغذية أن تضع خطة استجابتها االستراتيجية لعام 

ضـــمان الوصـــول إلـــى الخـــدمات الصـــحية األساســـية؛ وٕاحالـــة ضـــحايا العنـــف إلـــى منظمـــات الحمايـــة والـــدعوة ذات 
جتمعـات المحليـة الضــعيفة الـدعم والمسـاعدة بشــأن التأهـب لحـاالت الطــوارئ لكـي يتســنى الصـلة؛ وضـمان تلقــي الم

  لها مجابهة الكوارث. 
  

وواصــلت المنظمــة دعــم وزارة الصــحة فــي تطــوير القــدرات األساســية الالزمــة طبقــًا لّلــوائح الصــحية الدوليــة   -٣٢
فــي ســبيل تعزيــز التأهــب اإلقليمــي  )، بمــا فــي ذلــك بنــاء قــدرات مختبــر الصــحة العموميــة. وســاهمت أيضــاً ٢٠٠٥(

لمكافحــة ســريان اإليبــوال عــن طريــق التنســيق مــع وزارة الصــحة فــي بعثــة تقيــيم خارجيــة تابعــة للمنظمــة فــي تشــرين 
. وقــد اســتبانت البعثــة ثغــرات فــي حالــة التأهــب القطــري ووضــعت توصــيات بشــأن مزيــد مــن ٢٠١٤الثــاني/ نــوفمبر 

ذكـاء الـوعي فـي صـفوف العـاملين الصـحيين والمجتمعـات المحليـة والمعـابر اإلجراءات والدعم. وجـرى طبـع مـواد إل
الحدوديــة ونشــرها، كمــا ُأطلقــت حملــة شــاملة لإلبــالغ عــن المخــاطر وٕاذكــاء الــوعي الطبــي لتعزيــز وعــي الجمهــور 

ت وقطـاع السـياحة واألمـن والمنظمـا األونـرواومشاركة المجتمع المحلي على نطـاق واسـع، بمـا فـي ذلـك مـن جانـب 
  الدينية واإلعالمية والقادة التقليديين.

  
وواصــلت المنظمــة دعــم وزارة الصــحة فــي تنفيــذ إدارة مخــاطر الطــوارئ الشــاملة لكــل األخطــار، باســتخدام   -٣٣

نهــج متعــدد القطاعــات، وذلــك وفقــًا إلطــار جديــد إلدارة مخــاطر الطــوارئ والكــوارث مــن أجــل الصــحة. وبنــاًء علــى 
                                                            

ـــــــــة، "قطـــــــــاع غـــــــــزة: تقريـــــــــر التقيـــــــــيم المشـــــــــترك لقطـــــــــاع الصـــــــــحة"    ١ دائـــــــــرة الصـــــــــحة فـــــــــي األرض الفلســـــــــطينية المحتل
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Joint_Health_Sector_Assessment_Report_Gaza_S

ept_2014-final.pdf?ua=1 ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ١، تم االطالع في.  
 Occupied Palestinian territory. Humanitarianصحيفة وقائع صادرة عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،   ٢

Needs Overview 2015،  
 )http://www.ochaopt.org/documents/hno2015_factsheet_final9dec.pdf ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢، تم االطالع في.(  
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ظمــة حلقـــات عمــل مشـــتركة معنيــة بـــالتخطيط بشــأن التأهـــب للطــوارئ لمجموعـــات ذلــك، عقــدت وزارة الصـــحة والمن
الدفاع المدني وشركاء رئيسيين في مجال الصحة وأصحاب مصـلحة رئيسـيين آخـرين مـن أجـل التعريـف بـالتخطيط 
التشــاركي فــي إطــار نهــج شــامل لكــل األخطــار. وُعقــدت حلقــات عمــل بشــأن تخطــيط التأهــب للطــوارئ أيضــًا فــي 

  فيات ومرافق الرعاية الصحية األولية. المستش
  

  األحوال الصحية في الجوالن السوري المحتل
  

ال تستطيع المنظمة الوصول إلى الجوالن السوري المحتل ولذا لـيس بمقـدورها أن تقـدم تقريـرًا عـن األحـوال   -٣٤
  الصحية السائدة هناك. 

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .اإلحاطة علمًا بهذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى   -٣٥
  
  
  

=     =     =  
  


