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

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

 فلسطينياً فـي    ٤٥، قُتل   ٢٠٠٨أكتوبر  / يناير إلى تشرين األول   / ترة الممتدة من كانون الثاني    خالل الف   -١
 ٢٧ وخالل آخر قتال اندلع في قطاع غزة في الفتـرة بـين              ١. فلسطينياً في قطاع غزة    ٣٨٩الضفة الغربية و  

 ٤٣١حتفهم بيـنهم     فلسطينياً آخر    ١٣٨٠ لقي   ٢٠٠٩يناير  /  كانون الثاني  ١٨ و ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون األول 
ومن بين  .  امرأة ٨٠٠ طفالً و  ١٨٧٢ شخصاً بجراح بينهم     ٥٣٨٠ وأصيب ما ال يقل عن       ٢. امرأة ١١٢طفالً و 

ويذكر أن جمعية .  أصيبوا ٢٥ من العاملين الصحيين لقوا مصرعهم أثناء أدائهم لمهامهم و         ١٦الخسائر البشرية   
ن يقدم تقريراً عن تقصي الحقائق بـشأن األحـوال           إلى المدير العام أ    ٣-٦١ع ص جالصحة طلبت في قرارها     

الصحية واالقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجوالن الـسوري المحتـل        
  .ويرد التقرير المطلوب في ملحق هذا التقرير

  
دم صوب بلوغ المرامي وعلى الرغم من ارتفاع متوسط العمر المأمول في السنوات األخيرة توقف التق   -٢

 دون تغيير ٢٠٠٧ بوفيات الرضع واألطفال حتى عام وظلت األرقام الخاصة. اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة
  .فعلي

  
ومازال سوء التغذية المزمن وما يقترن به من حاالت عوز المغذيات الدقيقة يمثـل إحـدى مـشاكل                    -٣

وباإلضافة إلى ذلك تتسبب األمراض غيـر الـسارية فـي           . لةالصحة العمومية في األرض الفلسطينية المحت     
  .٪ من عبء األمراض التي تصيب البالغين٣٠يربو على  ما
  
، شُكلت حكومة طوارئ جديدة، ورفعت العقوبات المفروضة على السلطة          ٢٠٠٧يونيو  / وفي حزيران   -٤

لداخلي ونظام التصاريح والبنيـة التحتيـة       بيد أن اإلغالق ا   . الفلسطينية واستؤنفت عملية تقديم المعونة الدولية     
المتداعية والنقص الحاد في الطاقة الكهربائية والمياه واألغذية كلها أمور مازالت تؤثر علـى صـحة غالبيـة              

  . في قطاع غزة مليون نسمة١,٤السكان البالغ عددهم 
  

                                                           
ن االطالع علـى قاعـدة البيانـات المتعلقـة          يمك: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، حماية المدنيين            ١

 ./http://www.ochaopt.org/poc: بالخسائر البشرية في الموقع
  .وزارة الصحة، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، غزة     ٢
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ل المعني بقطاع الصحة الذي     وتقوم المنظمة، بوصفها الوكالة التقنية التي تسدي المشورة للفريق العام           -٥
يرأسه وزير الصحة الفلسطيني، بتوفير الدعم التقني لهيئات المراكز والمناطق التي تتولى تنـسيق الـشؤون                

 هيئة تشمل منظمات غير حكومية محلية ودولية ومؤسسات تابعة لمنظومة األمم المتحدة             ١٣الصحية، وعددها   
اعات شهرية الطالع الشركاء على الحالة الصحية، وعلى حالـة          وقد عقدت المنظمة اجتم   . والسلطات المحلية 

  .تقديم الخدمات الصحية ومدى االستجابة في حاالت الطوارئ
  
وتؤدي المنظمة دوراً هاماً في تقديم الدعم لوزارة الصحة الفلسطينية في عمليـة جمـع المعلومـات                   -٦

فقد أسهمت المنظمة بهمة في جمع وتبويب       . رىالصحية وتفسيرها وتنسيق األنشطة مع الوكاالت الدولية األخ       
ونشر معلومات عن األوضاع الصحية اإلنسانية وأنشطة االستجابة وعن حالة المرافق الصحية ومدى تـوافر               

األمر الـذي   . اللوازم الطبية، وذلك دعماً لعملية صنع القرار وأنشطة الدعوة واالستجابة في حاالت الطوارئ            
لحالة الصحية والخدمات الصحية وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرافق الـصحية           شمل أنشطة من قبيل رصد ا     

  .وإعداد استجابات مشتركة مع سائر الجهات صاحبة المصلحة ووزارة الصحة
  
. ، بدأ األخذ بأسلوب الدوائر في القطاع الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة٢٠٠٨وفي أواخر عام      -٧

 بتعيين منسق للدائرة الصحية في القدس وقطاع غزة         ٢٠٠٩يناير  / ي كانون الثاني  وأصبح هذا األسلوب نافذاً ف    
ليتولى زمام االستجابة الصحية اإلنسانية حيال األزمة في قطاع غزة ويوحد طرائق العمل مع الشركاء الدوليين 

توسـط لـدعم    وقامت المنظمة بنشر عدد من موظفي المقر الرئيسي والمكتب اإلقليمي لـشرق الم            . والمحليين
ويعد التقييم الصحي األولي الذي تم إعداده باالشـتراك مـع الـدائرة             . فريقها في األرض الفلسطينية المحتلة    

  . الحصائل الرئيسية األولى ألسلوب الدوائرالصحية من أهم
  
 اهللا وأنشأت وزارة الصحة الفلسطينية، بدعم من المنظمة، غرفة عمليات لحاالت الطوارئ، فـي رام               -٨
وظلت على اتصال بصفة منتظمة مـع مـستودع         .  أجل تنسيق جهود االستجابة في حالة األزمات الصحية        من

كالمستحـضرات الـصيدالنية والمـواد      (تقييم االحتياجات الفوريـة     : األدوية المركزي في قطاع غزة بهدف     
 تسليمها أو مازالت في     ؛ وحصر اإلمدادات التي أرسلها المجتمع الدولي وتم       )المستهلكة والمعدات وقطع الغيار   

 وقد استأنفت المنظمة    .الطريق؛ وإصدار تقارير يومية تتضمن ما يستجد من معلومات عن االحتياجات القائمة           
  .مباشرة مسؤوليتها عن تنظيم وتسليم جميع اإلمدادات الواردة من الضفة الغربية وإسرائيل

  
كفالة التمتع بالـصحة وتغطـي أعمالهـا        وتنهض المنظمة بدور واسع النطاق في مجال الدعوة إلى            -٩

مثالً مدى توافر الخـدمات الـصحية       (األوضاع الصحية بوجه عام وأنشطة الدعوة المتصلة بمواضيع خاصة          
ويضطلع بمعظم أعمال الدعوة من خالل الحوار مع الجهات صاحبة المصلحة مثـل وزارة              ) والصحة النفسية 

وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية والجهـات  الصحة الفلسطينية والسلطات اإلسرائيلية و    
  .المانحة

  
ودعمت المنظمة وحدة التخطيط الصحي بوزارة التخطيط وذلك بتزويدها بمستشار متفرغ في الفتـرة                -١٠

ونجحت الوحدة في إعداد الخطة الـصحية االسـتراتيجية         . ٢٠٠٨يوليو  /  إلى تموز  ٢٠٠٧أغسطس  / من آب 
وأدت الوحـدة،   . ٢٠٠٨ التي صدرت وتمت المصادقة عليها في مستهل عـام           ٢٠١٠-٢٠٠٨لفترة  الوطنية ل 

 ووحدات وإدارات وزارة    أيضاً، دوراً بالغ األهمية في وضع مقترحات المشاريع المقدمة من جميع المديريات           
 الـدولي بتوفيرهـا     الصحة في صيغتها النهائية باعتبارها أساساً لتخصيص الموارد التي تعهد مؤتمر المانحين           

  ).٢٠٠٧ديسمبر /  كانون األول١٧باريس، (للسلطة الفلسطينية 
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وتولت المنظمة زمام عملية إعداد المكون الصحي لعملية النداءات الموحدة المشتركة بين الوكـاالت                -١١
ـ     ٢٠وتتمثل الغايات المتفق عليها عموماً بالتنسيق مع ما يربو على           . ٢٠٠٩لعام   ضـمان  : ي شريكاً في ما يل

توافر الخدمات األساسية السيما للفئات الضعيفة؛ تعزيز تنسيق االستجابة الصحية اإلنسانية؛ والدعوة إلى كفالة              
واضطلعت المنظمة، من خالل منسق الدائرة الصحية، بدور        . التمتع بالصحة باعتبارها حقاً من حقوق اإلنسان      

ونتيجة إلدماج النداء العاجل في صـميم عمليـة         . ٢٠٠٩قيادي في إعداد المكون الصحي لنداء غزة العاجل         
 مليون دوالر أمريكي إلى ما يربـو علـى          ٢٥النداءات الموحدة زادت قيمة االحتياجات في مجال الصحة من          

  .٪ من تلك االحتياجات١٧وقد تم حتى اآلن، تلبية .  مليون دوالر أمريكي١٠٠
  

" حالـة التغذيـة   "تقني لمساعدتها على وضع وثيقة عن       وتم تزويد وزارة الصحة الفلسطينية بالدعم ال        -١٢
 وقد وفرت برامج المنظمة، على امتـداد العـامين الماضـيين، لـإلدارة              .وسياسة واستراتيجية بشأن التغذية   

وسـاعدت  . المختصة بالتغذية في وزارة الصحة الدعم في عملية إرساء نظام فعال لترصـد حالـة التغذيـة                
لى أن تدرج في أنشطة رصد النمو، المعايير الجديدة التي وضعتها المنظمة من أجل المنظمة، أيضاً، الوزارة ع

كفالة نمو الطفل؛ وقدمت المنظمة الدعم من أجل بناء قدرة مختبرات الصحة العمومية المركزية فـي الـضفة                  
ه السكان من تلك الغربية وقطاع غزة على رصد مستويات المغذيات الدقيقة في األغذية المغناة ومقدار ما يتناول

  .المغذيات
  

ووفرت المنظمة الدعم التقني لبرنامج وزارة الصحة لمكافحة األمراض غير السارية واتقائها، وذلـك                -١٣
بتلبية احتياجات محددة في مجال التدريب على الرعاية الصحية المتخصصة وإعداد دالئـل إرشـادية لتتبـع                 

صد عوامل االختطار وتنظيم حملة تثقيفية بشأن الوقاية من         تشخيص األمراض ومعالجتها، واستحداث نظام لتر     
  .األمراض المزمنة

  
وتستقبل المستشفيات الستة في القدس الشرقية معظم الحاالت التي تحيلها إليها المرافق الصحية التابعة                -١٤

لمنظمة تلك  وتساعد ا . لوزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتلقي رعاية صحية متخصصة           
  .المستشفيات على تحسين نوعية ما تقدمه من رعاية ودعم أداء شبكة من المستشفيات

  
وواصلت المنظمة أيضاً إسداء المشورة وتقديم الدعم لوزارة الصحة في مجال الصحة النفسية وذلـك                 -١٥

ويتمثل . د البنى التحتية  بتنفيذ مشروع انتقل بها من عملية وضع السياسات إلى التخطيط وتقديم الخدمات وتشيي            
هدف سياسات الصحة النفسية عموماً في تطبيق نهج مجتمعي في مجال الصحة النفـسية علـى المـستويات                  
األساسي والثانوي والتخصصي والقيام تبعاً لذلك بتطوير خدمات الصحة النفسية القائمة حالياً وإعادة تنظيمهـا               

  .وتحسينها والتوسع فيها
  

ل على كفالة التأهب ألنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة واالستجابة عن ظهـور أي             وفي سياق العم    -١٦
حاالت إصابة بهما تساعد المنظمة السلطة الفلسطينية على بناء قدرتها على اكتشاف أي حاالت إصـابة بـين                  

  . من احتواء أي فاشيات للمرضكّنهاالبشر ورصدها ووضع شروط أساسية تم
  

 الدعم إلدارة الصحة البيئية بوزارة الصحة في سياق تقييم األحوال واالحتياجات فـي              وقدمت المنظمة   -١٧
مجال الصحة البيئية وفي عملية بناء قدرات الموظفين جنباً إلى جنب مع توفير اإلمـدادات والمـواد دعمـاً                   

ثالً العمل على كفالة    ومن بين تلك األنشطة م    (لألنشطة الرامية إلى التصدي لألخطار التي تتهدد الصحة البيئية          
وتم توجيه الدعم التقني من خالل المركز اإلقليمي ألنشطة الـصحة           ).  المياه ومكافحة نواقل األمراض    ةيمأمون
  .البيئية
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إطار برنامج منح الجولة السابعة، منحـة       في  وقدم الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا          -١٨
ويذكر أن المنظمة عضو فـي      . وى بفيروسه في الضفة الغربية وقطاع غزة      لدعم أنشطة مكافحة األيدز والعد    

فريق األمم المتحدة المواضيعي المعني باأليدز والعدوى بفيروسه وأحد المستفيدين الثانويين من هـذه المنحـة             
 المنحـة علـى    وفي إطار استخدام هذه   . التي يعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أكبر المستفيدين الثانويين منها         

، ستركز المنظمة على تقديم الدعم التقني للجنة الوطنية المعنية باأليدز والعـدوى بفيروسـه مـع                 أوسعنطاق  
ـ مأمونالتشديد، بوجه خاص، على أهمية تقديم المشورة وإجراء االختبارات لمن يطلبها طوعاً وكفالة                الـدم   ةي

األدوية المـضادة للفيروسـات القهقريـة وإقامـة نُظـم           واتخاذ احتياطات شاملة والعالج والمتابعة باستخدام       
وفي إطار جهود مكافحة السل، تولت المنظمة زمام عملية إعـداد           . للمعلومات الصحية وإجراء بحوث عملية    

 وقد كللت تلـك  –مقترح طلب الحصول من الصندوق العالمي على منحة في إطار جولة ثامنة تخصص للسل           
ظمة بإسداء المشورة التقنية لفريق األمم المتحدة المواضيعي المعني بمكافحة الـسل            وتقوم المن . العملية بالنجاح 

وتشارك في رئاسته وسوف توفر دعماً نوعياً إلدراج استراتيجية مكافحة السل المتفق عليهـا دوليـاً العاليـة                  
  .في نطاق مرحلة تنفيذ برنامج منحة الصندوق العالمي) استراتيجية الدوتس(الجودة 

  
  راء المطلوب من جمعية الصحةاإلج

  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى أن تحيط علماً بالتقرير الوارد أعاله  -١٩
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  الملحق
  

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

  
  

  تقرير بعثة تقصي الحقائق
  
  
   األمانةتقرير من

  
  
  
، استعرضت األمانة التقارير التي أتاحتها مصادر موثوقة فيمـا يتعلـق            ٣-٦١ع ص جعمالً بالقرار     -١

وباإلضافة إلى ذلك أجريت مقابالت عبر الهـاتف مـع أشـخاص            . باألحوال في األرض الفلسطينية المحتلة    
أمـا  . ة فـي األرض المحتلـة  مختارين يعملون في المجال الصحي وفي معالجة المشاكل المتـصلة بالـصح      

المتعلقة باألحوال الصحية لسكان الجوالن السوري المحتل فلم يتم الحصول عليها ألغـراض هـذا               المعلومات  
  .االستعراض

  
  محددات الصحة في األرض الفلسطينية المحتلة

  
، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣، تراجع االنتعاش االقتصادي الذي شهدته الفترة الممتدة بين عـامي            ٢٠٠٦في عام     -٢

وظلت القيود االقتصادية مفروضة واستمر تدهور األحـوال        . ٪٨,٨فقد انخفض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة       
وسجل الناتج المحلـي    . في قطاع غزة حيث تسبب القتال الذي شهده القطاع مؤخراً في انكماش اقتصادي حاد             

. ٪٠,٨رتفع بنـسبة طفيفـة قـدرها         ا ٢٠٠٨٪ وفي عام    ٠,٥ انخفاضاً بنسبة    ٢٠٠٧اإلجمالي للفرد في عام     
وقـدر  . ١٩٩٩٪ عن مستواه في عـام       ٣٠والواقع أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد يقل حالياً بنسبة           

معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة قبل األزمة بواقع صفر٪؛ فإن ُأخـذت الزيـادة           
، بانخفـاض   ٢٠٠٨وقد أفادت التقديرات في عام      . ين أن دخل الفرد يتناقص    السكانية المطردة في الحسبان، يتب    

 كما أن التغيرات التي طرأت على هيكل        ١.٪٤٠ بنسبة تناهز    ١٩٩٩دخل الفرد عموماً عما كان عليه في عام         
  .االقتصاد قلصت إمكانيات تحقق نمو طويل األجل

  
ة على ذمة دعم الميزانية خـالل األشـهر الـستة           وكان المبلغ الوارد من البلدان والمؤسسات األجنبي        -٣

 مليـون دوالر أمريكـي   ٩٤٧( أكبر منه في النصف الثاني من العام بمقدار الـضعف   ٢٠٠٨من عام    األولى
وتجدر اإلشارة، في هذا الصدد، إلى أن ذلك الدعم الخـارجي للميزانيـة             ).  مليون دوالر أمريكي   ٤٣٨ مقابل

بيد أنه ما لم يحدث تحسن ملمـوس فيمـا يتـصل بحريـة التنقـل                . جمالي٪ من الناتج المحلي اإل    ١٤يعادل  
األرض الفلسطينية المحتلة وبإمكانية الوصول إليها لن ينهض النـشاط االقتـصادي وال االسـتثمارات                داخل

                                                           
، كان من المفروض أن يسجل في الـضفة         ٢٠٠٧يونيو  / بالنظر إلى انهيار االقتصاد في قطاع غزة منذ حزيران             ١
بيد أنه بالنظر إلى أن عدد سكان الضفة الغربية يكاد يكون ضـعف             . ٢٠٠٨ربية ناتج محلي إجمالي إيجابي في عام        الغ

عدد سكان قطاع غزة، يمكن أن يستدل من ذلك على أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة طفيفة في الضفة لـم يكـن                       
  .ي في القطاعكافياً لموازنة التقلص الشديد في الناتج المحلي اإلجمال
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٪ من الناتج المحلي اإلجمـالي بحلـول   ٢٥ وكان من المتوقع أن يبلغ الدعم الخارجي المقدم للميزانية          .المحلية
  .٢٠٠٨هاية عام ن
  
 السـيما الـشيقل اإلسـرائيلي الـالزم         –وكان لمحدودية حجم العمالت المسموح بها في قطاع غزة            -٤

وقد تراجع النشاط المصرفي في قطـاع غـزة         . للمعامالت اليومية، أثره في مضاعفة الصعوبات االقتصادية      
/ عمليـة اإلغـالق فـي حزيـران       ٪ منذ بدء    ٧٪ من مجموع النشاط المصرفي الفلسطيني إلى زهاء         ٤٠ من

  .٢٠٠٧ يونيو
  
٪ وهو ما يفوق كثيراً معدلها      ٢٣، ناهز معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة          ٢٠٠٧وفي عام     -٥

ويبلغ هذا المعدل ذروته في قطاع غزة حيث تقدر نسبة العاطلين مـن             . ٪١٠ الذي لم يتجاوز     ٢٠٠٠في عام   
ومن المرجح أن يزيد ذلك     . ٪١٩ة الغربية يبلغ معدل البطالة نسبة تناهز        وفي الضف . ٪٣٠القوة العاملة بزهاء    

 مـن فـرض     تعتزمـه المعدل متى أصبح التسريح المؤقت من الخدمة دائماً ومع مضي إسرائيل قدماً في ما               
، كانت نسبة مـشاركة     ٢٠٠٨ وفي عام    ١.ضرائب على اإلسرائيليين الذين يستقدمون الفلسطينيين للعمل لديهم       

٪ وهي تعد من أدنى النسب في العالم، أما عن النساء العامالت في قطـاع           ١٥اث في سوق العمل الرسمي      اإلن
  .٪ منهن في قطاع الزراعة٩٠االقتصاد غير النظامي فيشتغل ما يقرب من 

  
وتفيد التقديرات التي أعدتها مؤخراً رابطات األعمال التجارية المحلية بأن نسبة المنشآت الـصناعية                -٦
لتجهيـز األغذيـة يمكنهـا أن       مصانع   وهي في معظمها     .٪٢ي مازالت تعمل في قطاع غزة ال تزيد على          الت

وقد انخفض عدد العاملين فـي      . تحصل على مواد محلية أو تستخدم مواد مسموح باستيرادها ألسباب إنسانية          
 ٨٦٠إلـى زهـاء      ٢٠٠٥ عامل قبل فك االرتباط اإلسرائيلي في عام         ٣٥ ٠٠٠القطاع الصناعي من حوالى     

وباإلضافة إلى ذلك، تفيد تقديرات رابطات األعمال التجارية بأنه تـم           . ٢٠٠٨يونيو  / عامالً في نهاية حزيران   
والواقع أن الضرر من الجسامة بما يرجح معـه أال يكـون            .  عامل آخر من قطاعات أخرى     ٧٠ ٠٠٠تسريح  

  .بمقدور منشآت عديدة أن تتعافى بمجرد رفع القيود
  
وقـد  . ٢٠٠٦٪ فـي عـام      ٤٧,٩٪ مقابـل    ٥١,٨، بلغ معدل الفقر في قطاع غزة        ٢٠٠٧ عام   وفي  -٧

٪ ٢١,٦بشكل مطرد، الزيادة في نسبة سكان القطاع الذين يعيشون في فقر مدقع، حيث ارتفعـت مـن                   توالت
وتـنعكس مـستويات الفقـر تلـك علـى حجـم            . ٢٠٠٧٪ في عـام     ٣٥ إلى ما يقرب من      ١٩٩٨عام   في

ي؛ بيد أنه، إذا استبعدت من تلك الحسابات، التحويالت الماليـة والمعونـة الغذائيـة، بحيـث                 الفعل االستهالك
وإلـى  ٪ ٧٩,٤  والـضفة الغربيـة إلـى    إلى دخل األسر المعيشية فقط، يقفز معدل الفقر في قطاع غزة           تستند
ية العالمي إلى   وقد خلص برنامج األغذ   . ٪٣٤,١٪ و ٦٩,٩ معدل الفقر المدقع إلى      ويرتفع على التوالي ٪  ٤٥,٧

 أسر دون خط الفقر بما يقترن بذلك مـن تزايـد   يكل عشر أسر غير الجئة في قطاع غزة تعيش ثمان        أنه بين 
أما الضفة الغربية فيزداد الفقر فيها بمعدل أدنى ولكنه يظل مع ذلك معـدالً              . مستويات االعتماد على المعونات   

  .مرتفعاً
  
  
  

                                                           
ال تشمل هذه النسب العمال الذين فقدوا وظائفهم وانخرطوا في العمل اُألسري غير المـدفوع األجـر أو زاولـوا           ١

وباإلضافة إلى ذلك ال يدرج في اإلحصاءات األشخاص المشمولون ببرامج العمالة المؤقتة التي             . أعماالً زراعية موسمية  
ومن المتوقع أن يتجاوز معـدل      ). األونروا(إلغاثة وتشغيل الالجئين في الشرق األدنى       تضطلع بها وكالة األمم المتحدة      

  .، إن استمرت الحال على ما هي عليه٢٠٠٨٪ بحلول منتصف عام ٥٠البطالة في قطاع غزة 
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الضفة الغربية  ٪ في   ٢١,٤٪ في قطاع غزة و    ٢٨هالك الغذاء بنسبة    وارتفع الرقم القياسي ألسعار است      -٨
ولئن كانت هذه الزيـادة انعكاسـاً       . ٢٠٠٨يونيو  /  إلى حزيران  ٢٠٠٧يونيو  / في الفترة الممتدة من حزيران    

لألسعار في السوق الدولية فهي تضاعف من خطورة الحالة االجتماعية واالقتصادية المتردية في قطاع غـزة                
المعونة الضخمة خلص مسح أجري مؤخراً إلى أن        وعلى الرغم من تدفقات     . حيث إنها تقلص القدرة الشرائية    

معدل انعدام األمن الغذائي يوالي االرتفاع في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فقد زاد، حسبما تفيد به التقـديرات،      
 يتجلى بقدر أكبـر فـي       نعدام األمن الغذائي  اوالواقع أن   . ٢٠٠٧٪ في عام    ٣٨ إلى   ٢٠٠٦٪ في عام    ٣٤من  

٪ من الـدخل    ٦٦ ويبلغ معدل اإلنفاق على الغذاء في قطاع غزة          . من جميع األسر   ٪٥٦قطاع غزة حيث طال     
وتفيد األسر بأن الصعوبات التي تالقيها في شراء ما يكفيها من غذاء            . ٪ في الضفة الغربية   ٥٦المتحقق مقابل   

 والبـيض   قد زادت وبأن الناس يزيدون من استهالكهم لألغذية النشوية األرخص عوضاً عن منتجات األلبـان              
  .والخضراوات

  
وال يجري تشغيل آبار مياه الشرب وخدمات معالجة المياه المستعملة إال على نطاق محـدود بـسبب                   -٩
لحق بها من أضرار ونتيجة لنقص الوقود وإجراءات اإلغالق والقيود المفروضة على الواردات من المواد                ما

فقد تناقصت إمدادات المياه منـذ عـام        . اع غزة صرف، بوجه خاص، إلى قط    نوهو ما ي  . المستهلكة األساسية 
حيث يبلغ نصيب الفرد في اليوم في الضفة        ( لتراً   ٧٥ ويقدر، حالياً، نصيب الفرد منها في اليوم بزهاء          ٢٠٠٦

  ما يقرب  ويفتقر. وما هذا إال نصف المقدار وفقاً للمعايير الدولية       ).  لتر في قطاع غزة    ٨٠,٥ لتراً و  ٦٥الغربية  
٪ من المياه المستعملة    ٨٠٪ و ٧٠الفلسطينيين إلى شبكة مجاري ويجري تصريف ما يتراوح بين          ٪ من   ٦٦من  

  .محلياً في البيئة دون معالجة
  

 مـن نقـاط التفتـيش       ٦٣٠، كان يوجد في الضفة الغربيـة مـا عـدده            ٢٠٠٨سبتمبر  / وفي أيلول   -١٠
وفـي كـانون   . الجـدار العـازل  الطرق وغيرها من العوائق باإلضافة إلى المنـاطق العـسكرية و          وحواجز
، صدرت أوامر بإعالن المنطقة الواقعة بين الجدار والخط األخضر منطقة عسكرية مغلقة             ٢٠٠٩يناير   /الثاني

ففي شمال الضفة الغربية، يقطـن      . ، مما أثار قلقاً شديداً إزاء األحوال اإلنسانية       ")منطقة التماس "يطلق عليها   (
ومن ثم فهم معزولون عن الخدمات الصحية الكائنة عمومـاً          .  فلسطيني ١٠ ٠٠٠يقرب من    المنطقة المغلقة ما  

ويضطر األطفال والمرضى والعمال إلى المرور عبر البوابات لبلوغ المرافق الطبية وأمـاكن             . شرقي الحاجز 
  .العمل

  
  الحصول على خدمات الرعاية الصحية

  
 في المقام األول، إلى نقص اإلمدادات الطبية  الذي يعزى،  –أدى تدهور شبكة الرعاية الصحية األولية         -١١

الحيوية وخدمات الرعاية في فترة الحمل وخدمات المختبرات ورعاية األسنان، وإلى تعطل المعـدات الطبيـة         
 إلى ازدياد الطلب على الخدمات التي توفرهـا جهـات غيـر وزارة              –واإلضرابات الدورية في القطاع العام      

٪ في الفترة بين    ١٠لى خدمات الرعاية الصحية األولية التي تقدمها األونروا بنسبة          الصحة؛ فمثالً زاد الطلب ع    
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧عامي 

  
 مستـشفى مجمـوع     ٧٧، كان عدد المستشفيات في األرض الفلسطينية المحتلة         ٢٠٠٧وفي نهاية عام      -١٢

لمعدالت الدنيا في إقلـيم      نسمة من ا   ١٠ ٠٠٠ سريراً لكل    ١٣ويعتبر معدل   .  سريراً ٤٩٤٢طاقتها االستيعابية   
٪ ولكنه أدنى من نـصف      ٧٢,٥ويناهز معدل اإلشغال في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة         . شرق المتوسط 

ويبلغ عدد مـن يـدخلون مستـشفيات الـوزارة شـهرياً            . هذا الرقم في المستشفيات الخاصة وغير الحكومية      
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 عمليات وعـدد حـاالت الـوالدة        ٨٤٠٤حية   شخصاً وعدد ما يجرى من عمليات جرا       ٢٢ ٠٥٢متوسطه   ما
  . حالة٤٩٣٣

  
وتنال القيود المفروضة على حرية التنقل من إمكانيـة الوصـول إلـى مراكـز الرعايـة الثانويـة                     -١٣

والمتخصصة في الضفة الغربية حيث إن معظم المستشفيات موجودة في المدن، ومن بينها القدس الشرقية التي                
وللقدس أهميتها في نظـام تقـديم خـدمات الرعايـة           . تشفيات الضفة الغربية  ٪ من أسرة مس   ١٩,٧يوجد بها   
للفلسطينيين، ذلك أن مستشفياتها الستة هـي الجهـات الرئيـسية التـي تـوفر الرعايـة الـصحية                    الصحية

وقد أدت القيود المفروضة على حرية التنقل، والتي تطال مقـدمي الرعايـة             . للسكان الفلسطينيين  المتخصصة
وفـي اآلونـة األخيـرة      . على حد سواء، إلى صعوبة الحصول على خدمات الرعايـة الـصحية           والمرضى  

 من العاملين في    ٣٠٠ويعبر، كل يوم، أكثر من      . السياسات اإلسرائيلية سبل الوصول إلى المستشفيات      ضيقت
. تـشفيات  من المرضى نقاط التفتيش المقامة حول مدينة القدس للوصول إلى المس           ٣١٠المستشفيات وأكثر من    

المستشفيات لم يعد باستطاعتهم دخول القدس إال عبر نقاط تفتيش معينة يخـضعون فيهـا                فيذلك أن العاملين    
  . دقيقة١٢٠ و٩٠لتفتيش أمني دقيق، مما يؤخرهم لمدة تتراوح بين 

  
والواقع أن تشغيل نظامين منفصلين للرعاية الصحية أحدهما في قطاع غـزة واآلخـر فـي الـضفة          -١٤
يعقد بقدر أكبر محاوالت وزارة الصحة الراميـة إلـى تنـسيق أنـشطتها؛              ) بما فيها القدس الشرقية   ( يةالغرب
ويـذكر فـي هـذا الـصدد،        . ، أيضاً، إلى ازدواجية الخدمات وانعدام الفعالية وازدياد التكـاليف         ييفض مما
لفقـر، يـضاعف الزيـادة فـي        انخفاض اإليرادات المتأتية من برنامج التأمين نتيجة الزدياد البطالـة وا           أن

وفضالً عن ذلك، باتت قدرة الفلسطينيين على دفع النفقات الطبية من جيوبهم الخاصة، مهـددة ممـا            .التكاليف
كالفحص المنتظم لكشف سرطان (يحد من إمكانية حصولهم على الخدمات التي ال تتوفر إال في القطاع الخاص    

  ).الثدي
  

 العالج في الخارج تشكل بالنسبة لوزارة الصحة ثالث أعلـى بنـد             ، أصبحت تكلفة  ٢٠٠٥ومنذ عام     -١٥
، كانت أكثر األسباب الطبية شـيوعاً أمـراض القلـب والرمـد واألورام              ٢٠٠٧وفي عام   . بنود اإلنفاق  من

٪ ٦٧وقـد أحيـل زهـاء       . ٪ من مجمـوع التكلفـة     ٥٠الدم؛ وتشكل تكلفة معالجتها ما يربو على         وأمرض
وفيما يتعلـق   . ٪ إلى مصر  ٦,٧٪ إلى األردن و   ٦,٨٪ إلى إسرائيل و   ١٩,٥محلية و الحاالت إلى مؤسسات     من

بقطاع غزة، فمن بين المرضى الذين تقدموا بطلبات للحصول على رخص بتلقي العالج الثانوي والمتخصص               
 ٦٥٠٦ مريـضاً مـنح      ٩٩٥٤في مستشفيات في إسرائيل والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وعـددهم             

، انخفضت نسبة المرضى الذين حصلوا علـى        ٢٠٠٨وخالل عام   . ٢٠٠٨رخصاً في عام    ) ٪٦٥,٤(مرضى  
ـ    (٢٠٠٧٪ مقارنة بعام    ٢٠رخص بواقع     مرضـى تقـدموا     ٨٨٠٣ مريضاً من    ٧١٧٦حيث منحت رخص ل

  ).بطلبات
  

 .٢٠٠٨ويتبين من رصد المنظمة لمدى توافر األدوية أنه كان هناك باستمرار نقص فيها خالل عـام                   -١٦
، أن المخزون مثالً فـي  ٢٠٠٨ديسمبر / أكتوبر إلى كانون األول/ ويفيد تقرير الفترة الممتدة من تشرين األول  

) ٪ من قائمة وزارة الصحة لألدوية األساسية      ١١تمثل  ( دواء   ٤٥مستودع األدوية المركزي في قطاع غزة من        
/ فـي كـانون األول    ) ٪ من القائمة  ٢٩(واء   د ١٢٠وقد ارتفع هذا الرقم إلى      . ال يكفي إال ألقل من شهر واحد      

/  صـنف فـي آب     ١٠٢وباإلضافة إلى ذلك بلغ عدد المخزون من أصناف المواد المستهلكة           . ٢٠٠٨ديسمبر  
 صنفاً  ١٩٥أي ما يلزم ألقل من شهر واحد فقط؛ وقد زادت األصناف إلى             ) ٪ من القائمة  ١٧ (٢٠٠٨أغسطس  

أما عن الضفة الغربية، فقد أفادت وزارة الصحة بأنـه          . ٢٠٠٨بر  ديسم/ في كانون األول  ) من القائمة ) ٪٣٣(
 صنف من األصناف التي ال تستعمل ١٠٠ دواء و٦٥أكتوبر لم يكن متوافراً في المخزون / خالل تشرين األول
  .سوى مرة واحدة
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 ووفقاً لمؤشرات المنظمة لترصد القطاع الصحي، أبلغ عن وجود نقص من حين آلخر فـي األسـرة                  -١٧
ويـؤثر  . وغير ذلك من األثاث وأجهزة المراقبة التي توضع بجانب األسرة ووحدات التخلص من الفـضالت              

وقد تفاقمـت الحالـة     . النقص في األفراد المؤهلين من مختلف الفئات على القطاع الصحي في مجاالت كثيرة            
٪ مـن   ٤٨ فيـه     وشـارك  ٢٠٠٨أغسطس  /  آب ٣١بإضراب العاملين الصحيين في قطاع غزة الذي بدأ في          

وقـد  . ٪ من العاملين في مرافق الرعاية الصحية األولية       ٦٨العاملين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة و      
  .٢٠٠٨ديسمبر / ٪ في كانون األول٢٢٪ و١٨تناقصت هاتان النسبتان إلى 

  
د اإلسـرائيلية   ، زادت حاالت انقطاع الكهرباء نتيجة استمرار القيو       ٢٠٠٨نوفمبر  / وفي تشرين الثاني    -١٨

ل ئوقد سمح بنقل الوقود إلى غزة في أيام قال        . المشددة في قطاع غزة التي أغلقت في إطارها المعابر الحدودية         
األمر الذي ترتب عليه انقطاع الكهرباء في قطاع غـزة          . ديسمبر/ نوفمبر وكانون األول  / خالل تشرين الثاني  

/  سـاعات خـالل كـانون األول       ١٠ثماني ساعات زادت إلى     نوفمبر لمدة متوسطها    / يومياً في تشرين الثاني   
ديسمبر /  كانون األول٢٨التي دامت من (وخالل العملية العسكرية اإلسرائيلية األخيرة في قطاع غزة . ديسمبر
ـ    ٢٤زاد عدد ساعات انقطاع الكهرباء ليصل إلى        ) ٢٠٠٩يناير  /  كانون الثاني  ١٨ إلى   ٢٠٠٨ اً  سـاعة يومي

فظة غزة وشمال غزة    اوقد كانت شبكتا مح   . ى الوقود واألضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء      بسبب االفتقار إل  
  .من أشد الشبكات تضرراً

  
والواقع أن االستجابة السريعة من المانحين والوكاالت الدولية لالحتياجات اإلنسانية الناشئة عن العملية       -١٩

ت من األدوية خالل القتال وسمحت بتجديد المخزونات في        اإلسرائيلية في قطاع غزة حالت دون انهيار اإلمدادا       
ووفرت أيضاً المستودعات   . مستودع األدوية المركزي في مدينة غزة التابع لوزارة الصحة على وجه السرعة           

 وتولى مستودع األدوية المركزي في مدينـة غـزة          . األدوية والمواد المستهلكة األساسية    اهللالمركزية في رام    
 كـانون   ٢٩وفـي   .  توزيع اإلمدادات على المرافق الصحية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية           إدارة عملية 

٪ من األصناف التي ال تستعمل سـوى مـرة          ٨١ و ١يةو٪ من األدوية ذات األول    ٩٦ كان   ٢٠٠٩يناير  / الثاني
  ٢.واحدة قد تم تسليمه أو كان قيد الشراء والتسليم

  
  الحالة الصحية

  
من قبيل متوسط العمر المأمول ومعدل وفيات       (نات جديدة عن مؤشرات الحالة الصحية       لم تنشر أي بيا     -٢٠

ويمكـن أن يفتـرض مـن ذلـك أن          . منذ صدور آخر تقرير   ) الرضع، ومعدل وفيات األمومة وسوء التغذية     
  .االتجاهات التي لوحظت خالل السنوات األخيرة ظلت مستمرة

  
 حالـة وفـاة وكـان معـدل         ١٠ ٣٥٧لفلـسطينيين   ، بلـغ عـدد الوفيـات بـين ا         ٢٠٠٧وفي عام     -٢١

، ممـا   ) في قطاع غزة   ٣,٢ في الضفة الغربية و    ٢,٥( نسمة   ١٠٠٠ حالة بين كل     ٢,٨بواقع   اإلجمالي الوفيات
أما األسباب الرئيسية للوفاة بين الفلسطينيين فهي األمراض القلبيـة          . ٪١٠ تها نسب ٢٠٠٦زيادة عن عام     يمثل

                                                           
قد لم تشطب بعض األصناف من القائمة حتى وإن كانت قد سلمت نظراً للحاجة إلى مزيد من الكميات؛ و                 : مالحظة    ١

 ٥٠٠يـدين   ثبي: شطبت من قائمة األولويات األصناف التالية لتوافر كميات كافية منها في مستودع األدويـة المركـزي               
٪ ٤,٣أكياس دكـستروز  و، )saline 0.9% (ملليلتر ٥٠٠٪ عبوة ٠,٩أكياس محلول ملح ) pethidene 500 mg(ملليغرام 

)dextrose + (   وقد استهلكت تلك البنود بشكل كبير إبان األزمة         .ملليلتر ٥٠٠٪، عبوة   ٥٪ ودكستروز   ٠,١٨محلول ملح 
  . المخازن نظراً لتدخل الجهات المانحة في الوقت المناسبفيغير أن هناك قدراً كافياً من هذه األدوية 

ات  وإيـسوسوربيد دينيتـر    enoxaparin ملليغرام   ٨٠ابارين  سمحاقن سابقة التعبئة باالينوك   : الصنفان الالزمان هما      ٢
 . ملليلتر١٠ملليلتر   ١/ملليغرام ١
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والسرطان ) بما في ذلك الوفيات بسبب القتال وأعمال العنف       (ة الوعائية والحوادث    الوعائية واألمراض الدماغي  
  .بأنواعه

  
 عليهـا، وهـو     وعلى الرغم من النجاح الكبير المحرز في توقي األمراض السارية الرئيسية والقضاء             -٢٢
لية ترصد األمراض   وتحسين عم ) ٪٩٩(يرجع أساساً إلى معدل التغطية الممتاز الذي حققته حمالت التطعيم            ما

يبلـغ معـدل     (A االلتهاب الكبدي إلى  وهو ما ينصرف    . المعدية، مازالت مكافحة بعض األمراض تمثل تحدياً      
 حالة بين كـل     ٠,٩،  B شخص وااللتهاب الكبدي     ١٠٠ ٠٠٠ حالة بين كل     ٥٠,١٦،  Aانتشار االلتهاب الكبدي    

 ٥,٩٥(وداء البروسـيالت    )  شخص ١٠٠ ٠٠٠ حالة بين كل     ٠,٠٣،  C شخص وااللتهاب الكبدي     ١٠٠ ٠٠٠
 حالة  ٠,٤ل انتشار السل الذي تمتد اإلصابة به خارج الرئة          يبلغ معد (والسل  )  شخص ١٠٠ ٠٠٠حالة بين كل    

 ١٠٠ ٠٠٠فمعدل االنتشار هو صفر بين كل       (وبالنسبة لأليدز والعدوى بفيروسه     )  شخص ١٠٠ ٠٠٠بين كل   
  وبالنسبة اللتهاب الـسحايا    ) شخص في الضفة الغربية    ١٠٠ ٠٠٠ حالة بين كل     ٠,١٣شخص في قطاع غزة و    

 شخص ويبلغ معـدل انتـشار       ١٠٠ ٠٠٠ حالة بين كل     ٣,٢٢يبلغ معدل انتشار مرض المكورات السحائية       (
 شخص وغير ذلك من التهابات السحايا البكتيريـة         ١٠٠ ٠٠٠ حالة بين كل     ٣٠,٠٤التهاب السحايا الفيروسي    

 ١٠٠ ٠٠٠ حالـة بـين كـل        ٥,٠٥فالمعدل هـو    (أما عن النكاف    ) ص شخ ١٠٠ ٠٠٠ حالة بين كل     ٩,٣٦
٪ من األطفال دون الخامسة أصـيبوا بااللتهـاب         ١٤وأفاد مكتب اإلحصاء المركزي الفلسطيني أن       ). شخص

  .الرئوي في حياتهم وترتفع النسبة بين الذكور عنها بين اإلناث
  

. مزمن واحد على األقل جرى تشخيصه     ٪ من سكان األرض الفلسطينية من مرض        ١٠ويعاني زهاء     -٢٣
ويتجه معدل انتشار األمراض غير السارية إلى االرتفاع نتيجة آلثار الحالة السياسية واالجتماعية واالقتصادية              
وارتفاع متوسط العمر المأمول والعادات السلوكية غير الصحية ومن بينها التدخين وعدم القيام بأي نشاط بدني                

٪ من الوفيات إلى األمراض القلبية الوعائيـة والـسرطان          ٥٠وتُعزى نسبة   . ر صحي واتباع نظام غذائي غي   
ويستدل من بيانات وزارة الصحة عـن الوفيـات أن األسـباب            . والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة    

)  شـخص  ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة بين كل      ٥٣,٧وتتسبب في   (الرئيسية المؤدية إلى الوفاة هي األمراض القلبية        
 حالة وفاة   ٢٤,١(واألورام الخبيثة   )  شخص ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة بين كل      ٣٠,٢(األمراض الدماغية الوعائية    و

 حالة وفـاة    ٧,٥(وبين النساء، يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشاراً          ).  شخص ١٠٠ ٠٠٠بين كل   
 حالة وفاة بين ٥,٢( بين الذكور بينما يعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان شيوعاً)  امرأة١٠٠ ٠٠٠بين كل 

٪ ١٤,٣ان الرغامى والشُعب الهوائية والرئة      طوتشكل الوفيات الناتجة عن أمراض سر     ).  رجل ١٠٠ ٠٠٠كل  
  .من إجمالي الوفيات الناتجة عن األمراض السرطانية

  
قتـصادي  فقد أجريت مؤخراً دراسة عـن الحـصار اال        . ومازالت الصحة النفسية تمثل هاجساً كبيراً       -٢٤

وتداعياته االجتماعية بما في ذلك أثره على نوعية حياة األسر الفلسطينية، كشفت أن ذلك الحصار كان له وقعه                  
فقـد  . على حياة الفلسطينيين بجميع جوانبها حيث إنه أثر على المجتمع بأسره وعطل عجلة حياة الناس كافـة                

٪ منهم الرغبة في المـشاركة فـي أيـة          ٥١ى  وبين األطفال، انعدمت لد   . ٪ من المواطنين  ٩٦أصاب الحزن   
٪ من آالم بدنيـة؛ وبـدت       ٤١٪ منهم أداء الواجبات المدرسية واألسرية؛ واشتكى        ٤٧أنشطة؛ ولم يعد بمقدور     

٪ من مشاكل في النوم؛ وبدت علـى        ٤٣٪ أمارات الغضب؛ واشتكى     ٤٥,٥٪ أمارات الخوف وعلى     ٦١على  
  .٪ منهم أعراض القلق٦٣
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  ة في الجوالن السوري المحتلالحالة الصحي
  

طلبت األمانة معلومات عن صحة السكان العرب فـي الجـوالن الـسوري المحتـل وعـن مـدى                     -٢٥
ت البعثة الدائمة إلسرائيل في جنيـف علـى هـذا الطلـب             در وقد. إنشاء مستوصفات في ذلك اإلقليم     إمكانية
هم الحصول، بموجب قانون التـأمين       نسمة يمكن  ١٨ ٠٠٠أن سكان هضبة الجوالن الدروز وعددهم        موضحة

الصحي الوطني اإلسرائيلي، على تغطية صحية شاملة يجري في إطارها توفير الرعايـة األوليـة والثانويـة                 
  .والمتخصصة

  
 طبيب أسنان؛ ويجري توفير خدمات المستشفيات       ٩٦ طبيباً و  ٤٠ويوجد في الجوالن السوري المحتل        -٢٦

ومن ثم ليس هناك أي ضرورة إلنشاء مستـشفى فـي الجـوالن             . ائيلمن خالل شبكة مستشفيات شمال إسر     
بيد أن المركز الصحي في مجدل شمس مجهز لتوفير الرعاية الصحية           . السوري المحتل نظراً لقلة عدد سكانه     

  .األولية والثانوية
  
  
  

=     =     =  


