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  األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة،
  بما فيها القدس الشرقية 

  الجوالن السوري المحتل وفي
    
  األمانةتقرير من 

  
  
  
الـذي طلبـت فيـه  ٥-٦٦ج ص عالقرار  ٢٠١٣اعتمدت جمعية الصحة العالمية السادسة والستون في عام   -١

  من المدير العام، ضمن ما طلبته، تقديم تقرير عن تنفيذ ذلك القرار إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين. 
  
نسمة فـي الضـفة  ٢ ٧١٩ ١١٢نسمة ( ٤ ٤٢٠ ٥٤٩حاليًا عدد سكان األرض الفلسطينية المحتلة  ويبلغ  -٢

 ٪٤٠,١وهي مجموعة سكانية غالبيتهـا مـن الشـباب: فنسـبة قـدرها  ١نسمة في قطاع غزة). ١ ٧٠١ ٤٣٧الغربية و
 ٢٩و ١٥أعمــارهم بــين مــنهم تتــراوح  ٪٢٩,٩عامــًا، كمــا أن نســبة قــدرها  ١٤مــن الفلســطينيين ال تتجــاوز أعمــارهم 

فـي  ٪٧٣,٨إلـى  ١٩٨٠٢فـي عـام  ٪٦٢,٥عامًا. وازدادت نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية من 
، علــى ٪٩,٤و ٪١٦,٨، فــي حــين كانــت نســبة الســكان الــذين يعيشــون فــي المنــاطق الريفيــة ٢٠١٢منتصــف عــام 

في قطـاع غـزة.  ٪٣٨,٥في الضفة الغربية  ٪١٨,٢، بلغ معّدل البطالة ٢٠١٣عام  وفي الُربع الرابع من ٣التوالي.
وشــهدت الصــادرات  ٤وفيمــا يتعلــق بقطــاع غــزة، كــان هــذا أعلــى معــّدل ُربــع ســنوي خــالل الســنوات الــثالث األخيــرة.

، ٢٠١١عـام من الناتج المحلي اإلجمالي فـي  ٪٧، حيث انخفضت إلى ١٩٩٤الفلسطينية تراجعًا مستمرًا منذ عام 
   ٥وهو أحد أقل المعدالت في العالم.

                                                           
فــي االطــالع ، تــم http://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx#Populationالجهـاز المركــزي لإلحصــاء الفلسـطيني (   ١
ــــــي منتصــــــف عــــــام ٢٠١٤آذار/ مــــــارس  ١٧ ــــــي فلســــــطين ف ــــــر عــــــن الصــــــحة ف  ٢٠١٣) ووزارة الصــــــحة الفلســــــطينية، تقري

)http://www.moh.ps/attach/546.pdf ٢٠١٤آذار/ مارس  ١٧، تم االطالع عليه في.(  
، تــــم http://esa.un.org/unup/unup/index_panel1.html( ٢٠١١، مراجعــــة عــــام العــــالم توقعــــات التوســــع الحضــــري فــــي    ٢

  ).٢٠١٤آذار/ مارس  ١٨في االطالع 
، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/int_Pop_2012e.pdfالجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني (   ٣

  ).٢٠١٤آذار/ مارس  ١٨في تم االطالع 
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   ٤
)http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ42013E.pdf آذار/  ١٨فـــــــــــي ، تـــــــــــم االطـــــــــــالع

  ).٢٠١٤مارس 
 Fiscal challenges and long term economic costs. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaisonالبنـك الـدولي.   ٥

Committee )http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMarchfinal.pdf فـــي ، تـــم االطـــالع
  ).٢٠١٤آذار/ مارس  ١٨
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للقيــود؛ وهــذه تشــمل الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة ووجــود نقــاط  ومــا زالــت حركــة النــاس خاضــعة  -٣
التفتــيش والحــواجز فــي الضــفة الغربيــة ونظــام تصــاريح الســفر. وأربــع فقــط مــن نقــاط التفتــيش األربــع عشــرة المحيطــة 
 بالقــدس متاحــة للفلســطينيين مــن غيــر المقدســيين الحــاملين للتصــاريح؛ والمدينــة مفصــولة عــن بقيــة الضــفة الغربيــة

مـن  ٪١٤,٣ومن أجـل الحصـول علـى الرعايـة الصـحية، يتعـّين علـى نسـبة قـدرها  ٢٠٠٦.١بجدار حاجز منذ عام 
  ٢نسمة أن يعبروا الجدار. ٤٠٤ ١٦٥سكان القدس الفلسطينيين البالغ عددهم 

  
مات نــروا والمنظمـات غيــر الحكوميـة معــًا تغطيـة جغرافيــة شـاملة بخــدو وتـوّفر وزارة الصــحة الفلسـطينية واأل  -٤

الصحة العمومية والرعاية الصحية األولية التي ال تسـتهدف الـربح، وخاصـة خـدمات الصـحة الوقائيـة والتمنيـع. بيـد 
مــن اإلنفــاق الصــحي تــأتي مــن عامــة الســكان)، كمــا أن  ٪٣٩,٨أن العــبء الواقــع علــى األســر كبيــر (نســبة قــدرها 

وقد عرقلـت القيـود المفروضـة علـى حركـة المرضـى والعـاملين فـي  ٣ثلثي اإلنفاق الصحي يتعلق بالرعاية العالجية.
مجال الصحة والسلع عمـل النظـام الصـحي وتطـوره. وفـي السـنوات األخيـرة، تـأثر عمـل وزارة الصـحة، وهـي الجهـة 
الرئيسية التي تقدم الرعاية الصحية، على نحو خطير بسـبب األزمـة الماليـة التـي تعرضـت لهـا السـلطة الفلسـطينية. 

دى هـــذا إلـــى الحـــّد مـــن قـــدرة وزارة الصـــحة علـــى تـــوفير مخزونـــات مناســـبة مـــن األدويـــة األساســـية واألدوات التـــي وأ
مــن األدوات التــي ُتســتعمل لمــرة  ٪٥٢مــن األدويــة األساســية و ٪٢٩ُتســتعمل لمــرة واحــدة؛ وقــد أفــادت الــوزارة بــأن 

. وعلى الرغم من أن عدد اإلحاالت ٢٠١٣واحدة كانت قد نفدت في المتوسط من المخازن في قطاع غزة في عام 
فقــد أدت األزمــة الماليــة  –وهــو مــا يرجــع فــي جــزء منــه إلــى نقــص األدويــة  – ٢٠١٢مقارنــة بعــام  ٪١٠زاد بنســبة 

ـــادة المـــديونيات المســـتحقة للمستشـــفيات المتخصصـــة لقـــاء رعايـــة المرضـــى المحـــالين داخـــل األرض  أيضـــًا إلـــى زي
  الفلسطينية المحتلة وخارجها. 

  
وتتـــولى وزارة الصـــحة تشـــغيل أربعـــة مســـتويات مختلفـــة مـــن عيـــادات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة تبعـــًا لحجـــم   -٥

المجموعــة الســكانية والطلــب المتوقــع، بيــد أن توزيــع عناصــر الخدمــة والمــوارد البشــرية علــى الســواء داخــل النظــام 
مات مـــن خـــالل نهـــج رأســـي ُيرّكـــز علـــى زال يفتقـــر إلـــى اإلنصـــاف. والنمـــوذج الحـــالي عتيـــق، فهـــو يـــوّفر الخـــد مـــا

األمـــراض ويســـتهدف فـــي المقـــام األول التحـــديات الصـــحية الرئيســـية التـــي كانـــت موجـــودة فيمـــا مضـــى، أال وهـــي: 
األمراض السارية ووفيات األمهات واألطفـال. وتتمثـل األسـباب الرئيسـية للوفـاة فـي أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة 

ـــد ارتفـــاع انتشـــار األمـــراض غيـــر الســـارية وعوامـــل والســـرطان وأمـــراض األوعيـــة الد ماغيـــة وداء الســـكري، ممـــا ُيجسِّ
   ٤الخطر المتصلة بها. وتشير البيانات إلى أن أنماط السلوك غير الصحية تبدأ في المراحل المبكرة من العمر.

  
 وقــــد انخفضــــت معــــدالت وفيــــات الرضــــع واألطفــــال دون ســــن الخامســــة علــــى مــــدى العقــــد األخيــــر. ففــــي  -٦

فـي  حـيمولـود  ١٠٠٠لكـل  ٢٣,٩مولـود حـي مقارنـة بــ  ١٠٠٠لكل  ١٩,٢، بلغ معدل وفيات الرضع ٢٠١٢ عام

                                                           
  اإلنسانية مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون صحيفة وقائع صادرة عن    ١
)http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Jerusalem_FactSheet_December_2012_english.pdf تــــــــــم تحــــــــــديثها ،

  ).٢٠١٤آذار/ مارس  ١٨في  تم االطالعو  ٢٠١٤شباط/ فبراير في 
٢   http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2020.pdf.  
، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2032.pdfالجهــــــــــاز المركــــــــــزي لإلحصــــــــــاء الفلســــــــــطيني (   ٣
  ).٢٠١٤آذار/ مارس  ١٨في االطالع  تم
  االستقصاء العالمي لصحة طالب المدارس    ٤
)http://www.who.int/chp/gshs/2010_GSHS_FS_Gaza_and_West_Bank.pdf آذار/  ١٨فـــــــــــــــــــــــي ، تـــــــــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــــــــالع

  ).٢٠١٤ مارس
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منخفضًا بـذلك مـن  ٢٠١٢في عام  ١٠٠٠لكل  ٢٢,٦. وبلغ معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة ٢٠٠٢ عام
   ٢٠٠٢.١في  ١٠٠٠لكل  ٢٨,٥

  
 ١١٣ ٠٠٠دًا إلـى تعريـف ضـيق للعجـز، حيـث يفيـد اسـتنا ٪٢,٧ويبلغ معّدل انتشـار العجـز فـي فلسـطين   -٧

شــخص تقريبــًا بإصــابتهم بأحــد أشــكال العجــز علــى األقــل؛ والمعــدل أعلــى بالنســبة للــذكور وأعلــى كــذلك فــي الضــفة 
تقريبًا من المصابين بالعجز أميون؛ وأكثـر مـن ثُلـث المصـابين بـالعجز ممـن تتجـاوز  ٪٥٣,١الغربية. ونسبة قدرها 

عـن الـذهاب إلـى المدرسـة بسـبب صـعوبة  ٪٢٢,٢لم يلتحقوا بمدرسة قط؛ وانقطعت نسبة قـدرها  عاماً  ١٥أعمارهم 
   ٢منهم ال تعمل. ٪٨٧,٣الوصول إليها؛ كذلك فإن نسبة قدرها 

  
  المجاالت الرئيسية التي تقدم فيها المنظمة الدعم إلى وزارة الصحة الفلسطينية

  
تشترك المنظمـة ووزارة الصـحة الفلسـطينية فـي حـوار مسـتمر بشـأن تحـديث نظـام الرعايـة الصـحية األوليـة   -٨

ـــوبر  ـــول/ ســـبتمبر وتشـــرين األول/ أكت ، أجـــرت المنظمـــة، ٢٠١٣اســـتنادًا إلـــى نمـــوذج الممارســـة األســـرية. وفـــي أيل
  ليًا كأساس لعملية التحويل الالزمة. بالتعاون مع وزارة الصحة، تحليًال شامًال لحالة نظام الرعاية األولية حا

  
وتشكِّل األمراض غير السارية شاغًال رئيسيًا في مجال الصحة العمومية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة.   -٩

وقــد دّعمــت المنظمــة وزارة الصــحة فــي تنفيــذ مجموعــة التــدخالت األساســية للمنظمــة بشــأن األمــراض غيــر الســارية 
ألولية. وتهدف هذه التدخالت إلى تحسين الحصـول علـى رعايـة جيـدة النوعيـة ومسـتندة الخاصة بالرعاية الصحية ا

 ٢٠١٣إلى البّينات فيما يتعلق باألمراض غير السارية فـي بيئـة قريبـة مـن الزبـائن. وفيمـا بـين كـانون الثـاني/ ينـاير 
والمنظمــة حاليــًا علــى  ، اعُتمــدت مجموعــة التــدخالت بنجــاح فــي ثــالث دوائــر رائــدة. وتعمــل وزارة الصــحة٢٠١٤و

  توسيع تنفيذ مجموعة التدخالت ليشمل جميع الدوائر. 
  

، واصــلت المنظمــة العمــل بشــكل وثيــق مــع مســؤول االتصــال المعنــي بمكافحــة التبــغ فــي ٢٠١٣وفــي عــام   -١٠
وزارة الصــحة، حيــث جــرى التركيــز علــى إذكــاء الــوعي العــام بأخطــار تعــاطي التبــغ. وبتوجيــه تقنــي مــن المنظمــة، 
قامـــت وزارة الصـــحة بحملـــة إعالميـــة عـــن الموضـــوع المعنـــون "مـــن حّقـــي أن أعـــيش فـــي عـــالم خـــاٍل مـــن الـــدخان." 

طالـــب فـــي المـــدارس  ١٢ ٠٠٠ودعمـــت المنظمـــة أيضـــًا وزارة الصـــحة ووزارة التعلـــيم فـــي الوصـــول إلـــى أكثـــر مـــن 
ايا الصـــحية واالجتماعيـــة الثانويـــة مـــن خـــالل مســـابقة متاحـــة عـــن طريـــق اإلنترنـــت هـــدفها تحســـين معـــرفتهم بالقضـــ

  المتصلة بالتبغ. 
  

وبدعم من الحكومة النرويجية، واصلت المنظمة دعمها إلنشاء معهـد وطنـي فلسـطيني للصـحة العموميـة.   -١١
، عكــف الفريــق المعنــي بالمشــروع علــى تنفيــذ عــّدة توصــيات نجمــت عــن التقيــيم النــوعي للســجل ٢٠١٣وخــالل عــام 

وصـفًا تفصـيليًا للسـجل الخـاص بالسـرطان؛ ووضـع مسـّودة تقريـر عـن االسـتعراض الخاص بأسباب الوفاة؛ واسـتهل 
المنهجي لجودة المياه والصحة في قطاع غـزة؛ وأنـتج اللوحـة اإلداريـة للمستشـفيات وقـدمها إلـى مـديري المستشـفيات 

                                                           
١   The United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. CME Info database 
)http://www.childmortality.org/ ٢٠١٤آذار/ مارس  ١٨في ، تم االطالع.(  
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   ٢
)http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_Disability2012E.pdf   

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=969&mid=3171&wversion=Stagingand  ، 
  ).٢٠١٤آذار/ مارس  ١٨في تم االطالع 
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معلومات الصـحية في الضفة الغربية وقطاع غزة لكي يستخدموها؛ وأكمل وطبع االستراتيجية الوطنية بشأن نظام ال
  والتقرير عن تقييم نظام المعلومات الصحية؛ واستهل أنشطة ترمي إلى إنشاء سجل وطني لحوادث المرور.

  
وتعكف المنظمة حاليًا على تنفيذ مشروع بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي مدته ثالث سـنوات. وُيمثِّـل   -١٢

د األوروبـي مـن أجـل تـدعيم الرعايـة الصـحية النفسـية فـي األرض المشروع المرحلة الثانيـة مـن مبـادرة يمولهـا االتحـا
الفلســطينية المحتلــة. وعلــى مــدى العقــد الماضــي، دعمــت المنظمــة وزارة الصــحة الفلســطينية فــي إصــالح خــدمات 
الصحة النفسية، وذلك بتحويلها من الرعاية المؤسسية في المستشفيات النفسية إلى الرعاية والتأهيل المرتكزين على 

، دعمــت المنظمــة وزارة الصــحة فــي وضــع خطــة للمــوارد البشــرية فيمــا يخــص مهنيــي ٢٠١٣المجتمــع. وفــي عــام 
الصــحة النفســية وسياســة تشــغيلية لمراكــز الصــحة النفســية المجتمعيــة. وتلقــى مهنيــو الصــحة النفســية تــدريبًا علــى 

جـــت الصـــحة النفســـية تمامـــًا فـــي الرعايـــة المعالجـــة اإلدراكيـــة الســـلوكية والصـــحة النفســـية للطفـــل والمراهـــق. وقـــد ُأدم
الصــحية األوليــة فــي دائــرتين مــن دوائــر قطــاع غــزة. وفــي إطــار هــذه الجهــود، مارســت رابطــات األصــدقاء واألســر 
لفائدة عامة السكان والمهنيين الصحيين مجموعـة متنوعـة مـن األنشـطة المجتمعيـة فـي مجـالّي التعلـيم والـدعوة فيمـا 

 دمات.يتعلق بحقوق مستخدمي الخ
  

األيـدز، وبتمويـل مـن الصـندوق العـالمي لمكافحـة  ودعمًا ألنشطة مكافحة فيروس العوز المناعي البشـري/  -١٣
األيدز والسل والمالريا، استمرت المنظمة في العمل كمستشار تقني للفريق المواضيعي التابع لألمم المتحدة المعني 

في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفيما يتعلق بفيروس العوز المناعي  األيدز بالسل وفيروس العوز المناعي البشري/
سلوكي في صفوف متعاطي المخـدرات عـن طريـق الحقـن  - األيدز، أجرت المنظمة أول استقصاء حيوي البشري/

. وكـان الهـدف مـن االستقصـاء هـو فهـم الـنمط الوبـائي لفيـروس العـوز المنـاعي ٢٠١٣في الضفة الغربيـة فـي عـام 
األيــدز فــي هــذه البيئــة التــي يــنخفض فيهــا انتشــار المــرض، وذلــك عقــب استقصــاء مماثــل جــرى فــي عــام  /البشــري
في القدس التي تتسم بسياق اجتماعي مختلف. ووفرت المنظمة عالوة على ذلك أشكاًال متنوعـة مـن الـدعم  ٢٠١٠

ـــارات، والعـــالج المضـــاد ل ـــاء القـــدرات فـــي مجـــاالت االستشـــارات الطوعيـــة واالختب ـــة، وااللتـــزام لبن لفيروســـات القهقري
األيــدز فــي خــدمات الرعايــة الصــحية  بــالعالج. وقــد أدمجــت وزارة الصــحة عــالج فيــروس العــوز المنــاعي البشــري/

األوليــة فــي محافظــات رام اهللا وقطــاع غــزة، كمــا أضــافت خــدمات طــب األســنان إلــى عيادتهــا الخاصــة فــي رام اهللا. 
لــي خــارجي برصــد المرضــى ســريريًا مــن أجــل التحقــق مــن مواصــلة تطبيــق وقامــت بعثــة تقنيــة اضــطلع بهــا خبيــر دو 

معايير المنظمة الخاصة بالعالج والرعاية. وأجريـت أيضـًا دراسـة عـن نقـص اإلبـالغ عـن حـاالت السـل فـي الضـفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة. وكــان الغــرض مــن الدراســة هــو تحديــد مــدى: (أ) اإلبــالغ عــن حــاالت الســل مــن ِقبــل برنــامج 

(ج) النقص في الكشف عن السل نتيجة لنقص اإلبالغ عنه التأكد من حاالت السل في البلد؛ (ب) الوطني؛  السل
  ونقص تشخيصه. وٕاضافة إلى ذلك، ُأجري استقصاء فرز لسكان الضفة الغربية من البدو.

  
فـق اإلحالـة وبدعم من االتحاد األوروبي، تعكف المنظمة علـى تحسـين جـودة خـدمات المستشـفيات فـي مرا  -١٤

الطبية المتخصصة السـتة فـي القـدس الشـرقية التـي تشـمل شـبكة مستشـفيات القـدس الشـرقية. وتتعـاون المنظمـة مـع 
المستشفيات من أجل بناء قدرة محلية في مجاالت إدارة الجودة وٕادارة المخاطر وأمن المرافـق والوقايـة مـن العـدوى. 

المطبقــة فــي جميــع المستشــفيات فــي نهايــة المطــاف مــن ِقبــل  ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي ضــمان اعتمــاد المعــايير
، اعتمـدت اللجنـة أول ٢٠١٣اللجنة الدولية المشتركة، وهي الهيئة الدولية التي تعتمد جودة المستشفيات. وفي عام 

مستشفيين. ودعمت المنظمة الشبكة في وضع اسـتراتيجية مسـتدامة مـدتها خمـس سـنوات مـع خطـة عمـل. وُأنشـئت 
لت الشـبكة منـذ لجان خا كـانون صة بالشبكة من أجل تيسير التنسيق والتعاون، وكذلك األنشطة المشتركة. وقـد ُسـجِّ

كهيئــة رســمية، ممــا سيســمح لهــا بتعيــين المــوظفين واالضــطالع بمبــادرات مشــتركة والشــروع  ٢٠١٣ األول/ ديســمبر
  في جمع األموال.
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تحســين نظــام تقــديم الخــدمات التــابع للــوزارة. وقــد ُعــيِّن وتعمــل المنظمــة مــع وزارة الصــحة الفلســطينية علــى   -١٥
مسؤول اتصال معني بتحسين الجودة وسالمة المرضى في كل مـن مستشـفيات الـدوائر وفـي إدارة الرعايـة الصـحية 
األولية. وتلقى فريق وطني التدريب في األردن علـى مبـادرة المستشـفيات المراعيـة لسـالمة المرضـى. وسـوف يعمـل 

ق الــــوطني بالتعــــاون مــــع مســــؤول االتصــــال الــــوطني المعنــــي بســــالمة المرضــــى علــــى تــــدريب مــــوظفي هــــذا الفريــــ
المستشفيات الحكومية وغير الحكومية على المبادرة وُيجري تقييمـات مبدئيـة ويضـمن المتابعـة المنتظمـة للتنفيـذ مـع 

ى غيـر حكـومي) فـي تنفيـذ المرافق المشاركة. وحتـى اآلن، شـرعت ثالثـة مستشـفيات (مستشـفيان حكوميـان ومستشـف
أن تشرع جميع المستشفيات الحكومية  ٢٠١٤مبادرة المستشفيات المراعية لسالمة المرضى. ومن المتوقع في عام 

  في الضفة الغربية ومستشفى حكومي في قطاع غزة ومستشفى غير حكومي في الضفة الغربية في تنفيذها. 
  

قــدرتها المؤسســية وكــذلك النظــام الصــحي الــوطني. وقــد  وتواصــل المنظمــة دعــم وزارة الصــحة فــي تطــوير  -١٦
دعمـــت المنظمـــة إدارة السياســـة والتخطـــيط التابعـــة للـــوزارة فـــي توجيههـــا لعمليـــة التخطـــيط الصـــحي الـــوطني ووضـــع 

. وتعمــل المنظمــة أيضــًا مــع هــذا الفريــق مــن أجــل إنشــاء آليــة ٢٠١٦-٢٠١٤االســتراتيجية الصــحية الوطنيــة للفتــرة 
ســيما صــحاب المصــلحة فــي قطــاع الصــحة، والالتقيــيم بهــدف ضــمان المســاءلة فيمــا بــين جميــع أمؤسســية للرصــد و 

وزارة الصـــحة وأوســـاط المـــانحين. وبغيـــة تحســـين تخطـــيط المـــوارد البشـــرية وتطـــوير السياســـة، تـــدعم المنظمـــة وزارة 
دراسـية لالطـالع علـى ، قام وفد فلسـطيني بجولـة ٢٠١٣الصحة في إنشاء مرصد للموارد البشرية. وفي أواخر عام 

تنفيذ مرصد الموارد البشرية في وزارة الصحة في الخرطوم. وبغية دعم التحسينات بشأن التمويل الصحي الـوطني، 
  تعاونت المنظمة مع وزارة الصحة على إكمال أداة المنظمة لتقييم التمويل الصحي. 

  
ال الصــحة مــن أجــل: تحســين جــودة وبتمويــل مــن حكومــة سويســرا، تعمــل المنظمــة بشــأن الــدعوة فــي مجــ  -١٧

البيانات المتعلقة بمؤشرات حقوق اإلنسان والمحددات االجتماعية للصحة؛ ورصد القضايا اإلنسـانية الحاسـمة التـي 
تؤثر في قطاع الصحة العمومية؛ وتوفير الدعوة مع المضـطلعين بالمهـام القـانونيين طبقـًا للقـانون الـدولي اإلنسـاني 

ق اإلنســان ومناصــرتهم. وُتمثِّــل الحــواجز التــي تعتــرض انتقــال المرضــى مــن الضــفة الغربيــة والقــانون الــدولي لحقــو 
وقطـــاع غـــزة إلـــى مستشـــفيات القـــدس الشـــرقية، التـــي ُتشـــكِّل مراكـــز اإلحالـــة الرئيســـية للرعايـــة المتخصصـــة، قضـــية 

شـفيات وطلبـة الطـب رئيسية، وكذلك الحال بالنسبة للحواجز التي تعترض وصول سيارات اإلسعاف وموظفي المست
مريضـــًا مـــن الضـــفة  ٣٨ ٠٨٣، أحالـــت وزارة الصـــحة الفلســـطينية ٢٠١٣والصـــحة مـــن الضـــفة الغربيـــة. وفـــي عـــام 

الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى مستشــفيات فــي القــدس ومصــر وٕاســرائيل واألردن. وفــي العــام نفســه، ُرفضــت نســبة قــدرها 
ـــة مـــن طلبـــات تصـــاريح الســـفر للحصـــول علـــى العـــالج الطبـــي  ٪٢٠,٥ المقدمـــة باســـم مرضـــى مـــن الضـــفة الغربي

وبالنســبة لغــزة، ُيمثِّــل هــذا المعــّدل  ١مــن الطلبــات المقدمــة باســم مرضــى مــن قطــاع غــزة أو لــم ُيــَرّد عليهــا. ٪١٢,٠و
. واضـــطلعت المنظمـــة أيضـــًا بالـــدعوة لـــدى وزارة الصـــحة واألوســـاط ٢٠١٢مقارنـــة بعـــام  ٪٦٠زيـــادة بنســـبة قـــدرها 

 ٢المعنية بالشؤون اإلنسانية بشأن نقص األدوية األساسية واألدوات التي ُتستعمل لمرة واحدة والوقود في قطاع غـزة
   ولدى حكومة إسرائيل بشأن حصول السجناء الفلسطينيين على الخدمات الصحية.

  
في إطار شراكة األمم المتحدة لتعزيـز حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، شـرعت المنظمـة فـي العمـل علـى و   -١٨

نحــو مشــترك مــع خمــس وكــاالت أخــرى تابعــة لألمــم المتحــدة مــن أجــل دمــج حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
ع فـــي كـــانون الثـــاني/ الوكـــاالت المعنيـــة والـــوزارات النظيـــرة لهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك وزارة الصـــحة. وقـــد اســـُتهل المشـــرو 

  بدعم من منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية الخاص باألرض الفلسطينية المحتلة.  ٢٠١٤ يناير
                                                           

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

Organization; 2014 (in press). http://www.emro.who.int/countries/pse/.                                                                        
٢   http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/who-expresses-concern-over-the-gaza-humanitarian-health-crisis.html.  



            A67/41            ٦٧/٤١ج

6 

وتواِصــل المنظمــة قيــادة قطــاع الصــحة والتغذيــة، الــذي تشــترك مــع وزارة الصــحة فــي رئاســته. ويــوّفر هــذا   -١٩
قدرة الجماعية على التصدي بفاعلية لالحتياجات الصحية القطاع منّصة للتنسيق والشراكة المشتركين بغية تعزيز ال
منظمة إنسانية معنية بالصحة من وكاالت األمم المتحدة  ٣٠اإلنسانية. وُتشارك في أنشطة القطاع وزارة الصحة و

والمنظمات غير الحكومية والقطاعين العام والخاص. ويوّفر الشـركاء الرعايـة الصـحية األوليـة األساسـية والخـدمات 
التغذوية للمجتمعات المحلية الضعيفة التي تتوافر لها رعاية صحية محدودة. وتعقد المنظمة اجتماعات شـهرية مـع 
الشـــركاء لمناقشـــة آخـــر المســـتجدات فـــي مجـــال الصـــحة اإلنســـانية واســـتبانة الثغـــرات واالحتياجـــات دعمـــًا لتحســـين 

  االستجابات المنسقة. 
  

في قطاع الصحة والتغذية، وضعت المنظمـة "لمحـة عـن االحتياجـات وبالتعاون مع وزارة الصحة وشركاء   -٢٠
. وتـــوّفر اللمحـــة تحلـــيًال للوضـــع الصـــحي اإلنســـاني وُتلقـــي الضـــوء علـــى االحتياجـــات ذات ٢٠١٤اإلنســـانية" لعـــام 

األولوية، والمجتمعات المحلية والمجموعات الضعيفة، والعقبات والصعوبات التي تعترض الحصول على الخـدمات 
ية األساســية فــي المنــاطق التاليــة: قطــاع غــزة والمنــاطق المتاخمــة للقــدس الشــرقية والمنطقــة جــيم فــي الضــفة الصــح

الغربيــة والمنــاطق العســكرية الُمغلقــة و"منطقــة التمــاس". واســنادًا إلــى هــذا، اســتطاع قطــاع الصــحة والتغذيــة وضــع 
ئيســية فيمــا يلــي: ضــمان حصــول المجتمعــات ، والتــي تتمثــل أهــدافها الر ٢٠١٤خطــة اســتجابته االســتراتيجية لعــام 

المحلية الضعيفة على خدمات صحية أساسية جيدة النوعيـة وميسـورة التكلفـة، وٕاحالـة ضـحايا العنـف إلـى منظمـات 
الحماية والدعوة؛ وضمان أن المجتمعات المحلية مستعدة على نحـو أفضـل للتصـدي ألثـر الكـوارث الطبيعيـة والتـي 

  حاليًا والتي ُيمكن أن تحدث. يصنعها اإلنسان الحادثة 
  

، واصـلت المنظمـة، باعتبارهـا الوكالـة الرائـدة فـي قطـاع الصـحة والتغذيـة والمـالذ األخيـر ٢٠١٣وفي عـام   -٢١
فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية، دعم تقليل النقص في األدوية المنقذة للحياة واألدوات الطبية التي ُتستعمل لمرة 

لـــك، ســـاعدت المنظمـــة علـــى ســـّد بعـــض الثغـــرات فـــي إمـــدادات المستحضـــرات الصـــيدالنية واحـــدة. وعـــالوة علـــى ذ
واســتمرت فــي المســاعدة علــى تنســيق اســتيراد اإلمــدادات الطبيــة الُمتبــرَّع بهــا لقطــاع غــزة. ووفــرت المنظمــة أيضـــًا 

دات القائمـة، مساعدة تقنية الزمة بصورة عاجلة ومعدات طبية وقطع غيار من أجل صيانة وٕاصالح وتحسين المعـ
وال سيما المولـدات الكهربائيـة والمعـدات الطبيـة التـي أصـابها التلـف نتيجـة لعـدم اسـتقرار اإلمـداد بالكهربـاء وانقطـاع 

  التيار الكهربائي المتكرر بسبب نقص الوقود.  
  

  األحوال الصحية في الجوالن السوري المحتل
  

لمحتل ولذا لـيس بمقـدورها أن تقـدم تقريـرًا عـن األحـوال ال تستطيع المنظمة الوصول إلى الجوالن السوري ا  -٢٢
الصحية السائدة هناك. وقد طلبت األمانة من حكومتي الجمهورية العربية السورية وٕاسرائيل أن تقدما معلومـات فـي 

  هذا الصدد.
    

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
  

  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٢٣
  
  

=     =     =  


