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

  وفي الجوالن السوري المحتل
  

    األرض   تقرير التقييم الميداني: األحوال الصحية في
       موجز النتائج : الفلسطينية المحتلة
  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
 ،)٨(٦٨ع ص ج اإلجرائـــي المقـــرر والســـتون، الثامنـــة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة اعتمـــدت ،٢٠١٥ عـــام فـــي -١

ـــذي ـــه طلبـــت وال ـــة ضـــمن العامـــة، المـــديرة مـــن بموجب  األرض فـــي الصـــحية األحـــوال عـــن تقريـــر رفـــع" أمـــور، جمل
 العالميــــة الصــــحة جمعيــــة إلــــى المحتــــل، الســــوري الجــــوالن وفــــي الشــــرقية، القــــدس فيهــــا بمــــا المحتلــــة، الفلســــطينية
 علــــى خــــاص بوجــــه التركيــــز مــــع العالميــــة، الصــــحة منظمــــة تجريــــه ميــــداني تقيــــيم خــــالل مــــن والســــتين، التاســــعة

 ذلـــك فــي بمــا المحتلــة، الفلســطينية األرض فــي الصــحية الرعايــة إتاحــة ســبيل تعتــرض التــي العقبــات )أ(   :يلــي مــا
 التوصــيات تنفيــذ فــي الـــُمحَرز التقــدم وكــذلك األرض، وتجزئــة التنقــل علــى المفروضــة القيــود عــن الناجمــة العقبــات
 الحصـول أجـل مـن الحـواجز عبـور: الصـحة فـي الحق بشأن ٢٠١٤ لعام العالمية الصحة منظمة تقرير في الواردة
 وتلــف العجــز، وحــاالت الجســدية اإلصــابات) ب(   ؛٢٠١٣ المحتلــة، الفلســطينية األرض فــي الصــحية الرعايــة علــى
   الصــحية؛ الرعايــة مجــال فــي العــاملين ســالمة تعــوق التــي العقبــات وكــذلك الطبيــة، والمرافــق التحتيــة البنيــة ودمــار

 علـى اإلنسـان حقـوق وانتهاكـات االحتالل مدة طول أثر) د(   الفلسطينيين؛ لألسرى الئقة صحية خدمات إتاحة )ج(
 علـى اإلسـرائيلي العسـكري االحتجـاز نظـام يخّلفهـا التي الصحية العواقب وخصوصاً  والجسدية، النفسية الفرد صحة

 األرض فـــي اآلمنـــة غيـــر المعيشـــة وظـــروف المحتجـــزين، األطفـــال خصوصـــاً و  الفلســـطينيين، والمحتجـــزين األســـرى
 وكـذلك اإلصحاح، وخدمات للمياه بالعراقيل المشوبة اإلتاحة أثر) ه(   الشرقية؛ القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية

 تقديم) و(   غزة؛ قطاع في وخصوصاً  المحتلة، الفلسطينية األرض في الصحية األحوال على الغذائي، األمن انعدام
 فـي الصـحية األحـوال تحسـين فـي وٕاسـهامها الدوليـة، المانحة الجهات جانب من والتقنيين الماليين والدعم المساعدة
                                                                                                 ".المحتلة الفلسطينية األرض

 
 ٢٠١٥ديســمبر  جريــت فــي الفتــرة مــا بــين كــانون األول/التقيــيم التــي أُ ويقــدِّم هــذا التقريــر ملخصــًا ألعمــال  -٢

بمعرفة خمسة خبراء مستقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة جرى تعيينهم من جانب مكتـب  ٢٠١٦ فبراير وشباط/
ذلـك والهـدف العـام وراء  ،المنظمة القطري فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، بالتعـاون مـع نظـرائهم فـي وزارة الصـحة
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 .)٨(٦٨ج ص عهو إعداد تقرير عن األحوال الصـحية للفلسـطينيين مـن خـالل تقيـيم ميـداني وفقـًا للمقـرر اإلجرائـي 
اإلقليمــي مــدير الوقــد بــادرت منظمــة الصــحة العالميــة، ُممثَّلــة فــي  ١تكامــل هــذا التقريــر مــع تقريــر أمانــة المنظمــة.وي

، إلـى المنـدوب الـدائم ٢٠١٥ديسمبر  ألول/كانون ا ٢٠، بإرسال رسالة بتاريخ التابع للمنظمة إلقليم شرق المتوسط
طالعــه علــى التقيــيم الميــداني المقــرر ســائر المنظمــات الدوليــة فــي جنيــف الإلســرائيل لــدى مكتــب األمــم المتحــدة و 

وقـد عقـد أعضـاء البعثـة اجتماعـًا تشـاوريًا مـع ممثلـين عـن  ؛مـن السـلطات اإلسـرائيلية والتعـاون معهـا ولطلـب الـدعم
مقابلـــًة مـــع مبلغـــين  ١١٤. وأجـــرى الخبـــراء ٢٠١٥ديســـمبر  األول/ كـــانون ١٤وزارة الصـــحة اإلســـرائيلية وذلـــك فـــي 

في مواقع داخل الضفة الغربية  ٢٠١٦ومطلع عام  ٢٠١٥ديسمبر  يومًا في كانون األول/ ٤٤رئيسيين على مدار 
)، وشـملت المقـابالت المرافـق ١) وعمَّـان (٥القدس الغربية ( )، وتل أبيب/٤٦)، وقطاع غزة (٦١(شرقية الوالقدس 

 الصحية، والوزارات، والمواقع والمكاتب الميدانية للهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية.
 
حـــادة يفرضـــها النمـــو الســـكاني  ويعمــل النظـــام الصـــحي فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة فــي ظـــل ضـــغوط -٣

السريع وقلة الفـرص االقتصـادية وعـدم كفايـة المـوارد الماليـة ونقـص اإلمـدادات األساسـية والقيـود المتأصـلة المتمثلـة 
في االحتالل والحصار. كما أن التحديات التي تعيق التنسيق والتعاون فيمـا بـين الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة تطـرح 

 تخطيط الكفؤ لقطاع الصحة وٕادارته.عراقيل إضافية أمام ال
 
ثمـة قيـود علـى إتاحـة الخـدمات الصـحية بسـبب الجـدار الفاصـل ونقـاط التفتـيش، إتاحة الرعايـة الصـحية.  -٤

التي تحول دون وصول المرضى والعاملين الصحيين وسيارات اإلسعاف مباشرة إلى مستشفيات اإلحالة الفلسطينية 
مـــــن اإلحـــــاالت فـــــي  ٪٢٣,٣عامـــــًا فـــــأكثر  ٦٠ة. ومثَّلـــــت الفئـــــة العمريـــــة الرئيســـــية الموجـــــودة فـــــي القـــــدس الشـــــرقي

مــن الســكان، ممــا يعكــس حجــم العــبء النــاجم عــن  ٪٤,٥، علــى الــرغم مــن أن هــذه الفئــة ال تتجــاوز ٢٠١٥ عــام
وقطاع غزة، ال ُيتـاح  –باستثناء القدس الشرقية  –األمراض غير السارية. وبالنسبة للفلسطينيين من الضفة الغربية 

الوصــول إلــى مراكــز اإلحالــة الطبيــة فــي القــدس الشــرقية إال بعــد الحصــول علــى تصــريح صــادر مــن الســلطات لهــم 
لك في إطـار عمليـة معقـدة ُيمكـن أن تـؤدي إلـى تـأخير الحصـول علـى الرعايـة والحرمـان منهـا. وفـي اإلسرائيلية، وذ

  أكثر من نصف إحاالت وزارة الصحة إلى ِوجهات تشترط الحصول على تصاريح للعبور. ، كان٢٠١٥عام 
 
مًا طلبـًا مقـدَّ  ١٦٨ ٢٧٨ومن مجمـل عـدد طلبـات الحصـول علـى تصـاريح العبـور ألغـراض صـحية البـالغ  -٥

للمـرافقين) إمـا الـرفض أو عـدم تلقـي  ٪١٩,٥للمرضـى و ٪١٢,٨منهـا ( ٪١٦,٤للسلطات اإلسرائيلية، كـان مصـير 
أي جـواب. وبالنســبة للمرضـى فــي قطـاع غــزة، فقـد ارتفــع عــدد طلبـات الحصــول علـى تصــاريح العبـور للخــروج مــن 

علـى مـدار عـام واحـد  ٪١٧حالـة بنسـبة خالل معبر بيت حـانون (إيـرز) للحصـول علـى الرعايـة الطبيـة لحـاالت اإل
إلــــى  ٪٢,٨٩حالــــة، فــــي الوقــــت الــــذي تضــــاعفت فيــــه تقريبــــًا نســــبة الطلبــــات المرفوضــــة (مــــن  ٢٢ ٠٠٠لتتجــــاوز 
). وتزيـــد احتمـــاالت رفـــض طلبـــات العبـــور الخاصـــة بحـــاالت العظـــام وجراحـــة األعصـــاب والجراحـــة العامـــة ٪٥,٧٢

بسـبب  ٢٠١٥حاالت من قطاع غـزة إلـى مصـر االنخفـاض فـي عـام ورعاية األمراض النفسية، فيما واصل عدد اإل
المرافــق الصــحية، وخصوصــًا فــي قطــاع غــزة، باإلضــافة إلــى  بنــاءإعــادة التمويــل  غلــق معبــر رفــح. ويعــوق نقــص

، أدى تصـاعد ٢٠١٥أكتـوبر عـام  القيود المفروضة على استيراد مـواد البنـاء واألجهـزة الطبيـة. ومنـذ تشـرين األول/
العنف في األرض الفلسطينية المحتلة إلى إقامة حواجز طرق ونقاط تفتيش جديدة ووضع قيود على تحركات وتيرة 

 سيارات اإلسعاف، وترافق ذلك مع حدوث تأخيرات متتالية في الحصول على الرعاية الصحية.
 
صــحية يعــدُّ العنــف ضــد الخــدمات الالهجمــات علــى المرافــق الصــحية واإلصــابات الجســدية واإلعاقــات.  -٦

 أكتــوبر وتشــرين الثــاني/ والمرضــى تطــورًا جديــدًا تشــهده الضــفة الغربيــة والقــدس الشــرقية؛ ففــي شــهري تشــرين األول/

                                                 
 .٦٩/٤٤ة جالوثيق   ١
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، تعرضـت مرافـق صـحية عديـدة، ومـن بينهـا أكبـر مستشـفى فلسـطيني فـي القـدس الشـرقية، لالقتحـام ٢٠١٥نوفمبر 
ثائق متعلقة به. وأسفرت إحدى هـذه االقتحامـات عـن عنوًة من جانب قوات األمن اإلسرائيلية بحثًا عن مريض أو و 

وفــاة نزيــل بإحــدى مستشــفيات الخليــل. كمــا أفــادت التقــارير عــن وقــوع أعمــال عنــف أخــرى ضــد ســيارات اإلســعاف 
 والطواقم الطبية والمرضى.

 
يواجه سكان األرض الفلسطينية المحتلة مخـاطر الصحة النفسية والجسدية، لفئات منها نزالء السجون.  -٧

مزيـــدًا مـــن التـــدهور فـــي أواخـــر  والمقـــابالت أن الوضـــع هنـــاك شـــهد ١تهـــدد عـــافيتهم النفســـية؛ فقـــد أفـــادت التقـــارير
. وســـجَّل مكتـــب األمـــم المتحـــدة ٢٠١٥ســـبتمبر  نتيجـــة لتصـــاعد وتيـــرة العنـــف الـــذي انـــدلع فـــي أيلـــول/ ٢٠١٥ عـــام

الــــــة بــــــين اإلســــــرائيليين خــــــالل ح ٣٥٠حالــــــة إصــــــابة بــــــين الفلســــــطينيين و ١٥ ٣٧٧لتنســــــيق الشــــــؤون اإلنســــــانية 
 ٢من هذه اإلصابات في الربع األخير من العام. ٪٨٠، مع تسجيل أكثر من ٢٠١٥ عام
 
وفيمـــا يتعلـــق بالصـــحة النفســـية، فـــاالحتالل فـــي حـــد ذاتـــه ُيعتبـــر واحـــدًا مـــن أهـــم مســـببات المشـــاكل. ويعـــدُّ  -٨

جريـــت فـــي شـــيوعًا. وقـــد أظهـــرت أبحـــاث أُ االكتئـــاب واضـــطراب القلـــق والكـــرب النفســـي أكثـــر االضـــطرابات النفســـية 
 ٣.القدس الشرقية أن األضرار النفسية الناجمة عن أنشـطة الهـدم واإلخـالء القسـري يكـون تأثيرهـا أقـوى علـى النسـاء

كمــا أن تعــرض الفلســـطينيين للســجن فـــي الســجون اإلســرائيلية لـــه تــأثير، لـــيس فقــط علــى الســـجناء (الرجــال بشـــكل 
ســرهم. وقــد قضــت نســبة كبيــرة مــن الســكان الــذكور فتــرة فــي مرفــق مــن مرافــق الحــبس، رئيســي)، ولكــن أيضــًا علــى أ

وترافق ذلك مع تـأثيرات طويلـة األمـد علـى عـافيتهم النفسـية. ويترتـب علـى ذلـك عواقـب حـادة علـى الصـحة النفسـية 
المـــزمن، لألطفـــال وأســـرهم، فالوقـــت الـــذي يقضـــيه األطفـــال قيـــد االحتجـــاز يمثـــل فتـــرة مشـــحونة بالضـــغط العصـــبي 

والصــدمات النفســية (تهديــدات الســالمة الجســدية التــي يواجههــا الســكان هــي تهديــدات هائلــة ويصــحبها خــوف وقلــة 
حيلة شديدان)، والشعور بالوحدة، وفقدان الثقة في الكبار، وربما حتـى فـي والـديهم. ومـن المـرّجح أن يكـون للضـرر 

 وعلى أسرهم تأثير طويل األمد على حالتهم الصحية.الفعلي الواقع على الصحة النفسية للمحتجزين أنفسهم 
 
وتتمثــل القضــايا الرئيســية محــل االهتمــام التــي أفــادت بهــا التقــارير والمتعلقــة بالعافيــة الجســدية للمحتجــزين  -٩

شخصــًا، فيمــا يلــي: االفتقــار إلــى ســبل  ٦٠٦٦منيــة والبــالغ عــددهم أســرائيل لــدواع إفــي  والمســجونين الفلســطينيين
الظروف قاتها المناسبة وبالقدر الكافي؛ الرعاية الطبية التي تشمل كًال من التشخيص والعالج في أو الحصول على 

الحرمان من الزيارات العائلية ووسائل االتصال. كما أن كثيـر مـن السـجناء يـرون غير المالئمة؛  التغذوية والسكنية
لعقـــاب التعســـفي واالعتقـــال اإلداري مـــن دون االعتـــداء البـــدني والنفســـي، وخصوصـــًا أثنـــاء االســـتجواب واســـتخدام ا

وجـود سـجناء  محاكمـة، علـى أنهـا مشـكالت هامـة. ولـم يتسـن لفريـق التقيـيم الـدخول إلـى السـجون اإلسـرائيلية أثنـاء
 فلسطينيين بها، كما لم يتمكن من إجراء توثيق موضوعي للحاالت المبلَّغ بها بداخل تلك السجون. 

 
الفــرد مــن اســتهالك الميــاه فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة كثيــرًا عــن مســتوى يقــل نصــيب الميــاه.  الطعــام/ -١٠

لكـل فـرد يوميـًا. وال تغطـي شـبكة الميـاه  لتـر ١٠٠تقديم الخدمة المقترح مـن جانـب منظمـة الصـحة العالميـة والبـالغ 
                                                 

أكتــوبر  انظــر تقريــري منظمــة الصــحة العالميــة الحالــة عــن األوضــاع فــي األرض الفلســطينية المحتلــة فــي تشــرين األول/   ١
تــــم االطـــــالع (، http://www.emro.who.int/pse/palestine-infocus/situation-reports.html، ٢٠١٥ديســـــمبر  وكــــانون األول/

 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٥في 

 ،٢٠١٥ديسمبر  كانون األول/ ٣٠اإلنسانية (أوتشا)، دة لتنسيق الشؤون ـم المتحـتب األمـن مكـادر عــي صــبيان صحف   ٢
http://www.ochaopt.org/documents/press_release_170_palestinians_and_26_israelis_killed_in_2015_english.pdf 

  .)٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٥في  تم االطالع(
تقييم األثر على النسـاء الفلسـطينيات فـي . : عمليات االختفاء القسري٢٠١٠مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي،    ٣

 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٥تم االطالع في ( http://www.wclac.org/english/etemplate.php?id=29 ،القدس الشرقية
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التـي  "C"طقة من المناطق المحلية بسبب جدران الفصل والطرق في المن ٪٨١الفلسطينية في الضفة الغربية سوى 
تخضــع للســلطة المدنيــة واألمنيــة اإلســرائيلية وفقــًا التفاقيــة أوســلو. وفــي قطــاع غــزة، وبــرغم أن جميــع األســر تقريبــًا 

مـن تلـك الميـاه غيـر صـالحة للشـرب بسـبب تسـرب  ٪٩٥-٩٠) تغطيها شبكة إمدادات المياه، فـإن ٪٩٨(أكثر من 
فيـة أو غيـر ذلـك مـن عوامـل التلـوث. وتتبـاين جـودة الميـاه تباينـًا مياه الصرف أو تسرب مياه البحر إلى الميـاه الجو 

كبيــرًا داخــل الضــفة الغربيــة، بينمــا بلغــت مســتوى األزمــة فــي قطــاع غــزة. ومــن القضــايا محــل االهتمــام تــأتي زيــادة 
اليــــل تركيــــز المــــواد البكتريولوجيــــة والمبيــــدات الحشــــرية فــــي إمــــدادات الميــــاه، ونقــــص المــــوارد الالزمــــة إلجــــراء التح

الكيميائية، ومعالجة المياه. كما أن البنية التحتية لمعالجـة ميـاه الصـرف غيـر كافيـة إلـى حـد كبيـر، ممـا يسـفر عـن 
ظهــور أخطــار بيئيــة. كمــا أن التــأخيرات اإلداريــة التــي تشــوب عمــل اللجنــة المشــتركة للميــاه واألجهــزة المرتبطــة بهــا 

 ومعالجة مياه الصرف في الضفة الغربية. هي عوامل إضافية تؤثر على كمية المياه وجودتها
 

تـرتبط المسـاعدات الدوليـة ارتباطـًا وثيقـًا بسـير عمليـة السـالم وتُقـدَّم فـي ظـل . المساعدات المالية والتقنيـة -١١
عــدم إيجــاد حلــول لقضــايا سياســية واقتصــادية وأمنيــة بالغــة األهميــة. وقــد شــهد الــدعم المقــدَّم مــن الجهــات المانحــة 

األعوام األخيرة، ويرجع سبب ذلك أساسًا إلى اندالع أزمات أخرى في اإلقليم تتنـافس فـي الحصـول انخفاضًا خالل 
 على هذا الدعم.

 
ويســـتمر التـــأثير الســـلبي علـــى الفلســـطينيين جـــراء سياســـات االحـــتالل وممارســـاته؛ فهـــم يواجهـــون مخـــاطر  -١٢

بل العـــيش أو التعـــرض لالعتقـــال الصـــراع والعنـــف أو هـــدم المنـــازل والتهجيـــر أو الحرمـــان مـــن الحصـــول علـــى ســـ
اإلداري أو معاناة الكرب النفسي االجتماعي أو التعرض لمتفجرات من مخلفات الحرب، ذلك في الوقت الذي تظل 

تـزال المرونـة االجتماعيـة، التـي تعتبـر تأقلمـًا إيجابيـًا فـي أوقـات الشـدائد، الجذرية للصراع دونما حلـول. وال األسباب
 ك المجتمع الفلسطيني واقتصاده، بما في ذلك النظام الصحي.هي ما تحافظ على تماس

 
وتظل التوصيات التي صيغت ضمن التقارير المقدَّمة فيما سبق لجمعية الصحة صالحة للتنفيذ، ويضاف  -١٣

إليهــا بعــض الخطــوات الملموســة المقتــرح اتخاذهــا، ومنهــا االلتــزام بــالحق فــي الصــحة وتعزيــز التنســيق بــين الشــركاء 
والــدوليين، والــدعوة لتأييــد المصــالحة الفلســطينية وتعزيــز وحــدة تنســيق الصــحة بــوزارة الصــحة اإلســرائيلية. الــوطنيين 

وتركــز التوصــيات الخاصــة بالصــحة علــى تحســين جمــع البيانــات الصــحية وتحليلهــا ومواصــلة تعزيــز دمــج الصــحة 
  النفسية في خدمات الرعاية الصحية األولية.
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