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

  تقرير مرحلي: المحتل
  
 
  
 ٪٤٣(الفقر والبطالة   من   الفلسطينية المحتلة يعانون مستويات عالية       األرضسكان العرب في     ال مازال -١
 الذي واإلغالق التصاريحوتتأثر حياتهم اليومية بقيود هيكلية مثل نظام ). ٢٠٠٥ عام في على التوالي ٪٢٢,٥و

ية وعدم الـتحكم فـي      مواصلة بناء المستوطنات والطرق الجانب    ، فضالً عن     حركة األشخاص والبضائع   يحكم
  .المياه وموارد المياه

  
 تدهور شديد   دون حدوث  أي مرض على نطاق واسع أو        دون تفشي  الخدمات الصحية الفعالة     وحالت  -٢

وبلغـت معـدالت    . ٢٠٠٤ سنة خالل عام     ٧٢,٦ المأمول العمر   متوسطوكان  .  المؤشرات الصحية  من حيث 
وهذه .  مولود حي على التوالي    ١٠٠٠لكل   ٢٤,٢حي و  مولود   ١٠٠ ٠٠٠  لكل ١٠,٦وفيات األمهات والرضع    

  .المؤشرات أقل من المؤشرات المسجلة في عدة بلدان في المنطقة
  
 ، الفترة المحيطة بالوالدة  واعتالالتسيما األمراض القلبية الوعائية      وال ، األمراض غير السارية   وتشكل  -٣

 فـي عـام     ١٠٠ ٠٠٠ حاالت كل    ٩ الحوادث من    نالناجمة ع وقد ارتفع عدد الوفيات     . أسباب الوفاة الرئيسية  
إصابات الحوادث في ارتفاع، وخـصوصاً      وظل عدد   . ٢٠٠٤ في عام    ١٠٠ ٠٠٠ حالة كل    ٣٢,٢ إلى   ١٩٩٥

ومـن  .  المحتلة ضكلة التغذوية الرئيسية في األر    ويمثل فقر الدم الناجم عن عوز الحديد المش       . المرورحوادث  
قبل ظهـور األعـراض      "ألف" األخرى التي تثير القلق عوز الفيتامين        المغذيات الزهيدة المقدار   عوز   حاالت

 الخامسة ترتفع    سن ويبدو أن مستويات سوء التغذية المزمن لدى األطفال دون        .  وعوز اليود  السريرية والكساح 
  . الفلسطينية المحتلةضالقلق في األر تبعث علىزالت االضطرابات النفسية وما. ببطء

  
 ،قطاع الـصحة   أداء   أثر في  الفلسطينية المحتلة    في األرض  ، التي طرأت مؤخراً   يةللتطورات السياس و  -٤
 فمن  الدولية خالل السنوات الماضيةتأتت من المعونات حصة كبيرة من ميزانية وزارة الصحة أنبالنظر إلى و

خدمات الـصحة   في توفير  أثرهسياسات التمويل التي يتبعها المانحونيطرأ على   تغيير    يكون ألي  المحتمل أن 
 التمنيـع  مثـل    ، البرامج األساسية للرعاية الصحية األولية     إضعاف  يؤدي إلى  وقد ،العمومية والحصول عليها  

   .األمومة والطفولةورعاية 
  
ودعمت المنظمـة   . واجتماعياً الشعب الفلسطيني بدنياً ونفسياً   وضاعفت األمانة جهودها لتعزيز عافية        -٥
 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فـي الـشرق األدنـى               التي تتيحها  ةيبرامج الصح ال
  . عاما٥٠ًطيلة ما يزيد على  لمساعدة الالجئين )أونروا(
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ويرد المزيد من المعلومات عن الوضع االجتماعي االقتصادي والحالة الصحية والنظام الصحي فـي                -٦
  .٦-٥٨ج ص على الطلب الوارد في القرار  ع بناءعدالذي ُأ) انظر الملحق(تقرير تقصي الحقائق 

  
كاالت و و )نرواوأ(الوكالة  وفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية     تعاونت السلطات ال   ٢٠٠٥خالل عام   و  -٧

تعاوناً وثيقاً فيما   األخرى وسائر أصحاب المصلحة في قطاع الصحة        األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية      
  . الرئيسية ومحور التركيز االستراتيجيت تحدد التدخالوسطة األجل لقطاع الصحةيجية متيتعلق باسترات

  
في تشرين  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٦( الفلسطينية المحتلة    استراتيجية التعاون الخاصة باألرض   رع في تنفيذ    وشُ  -٨

ركيـز  التمع   ،وهي تعكس التحليل وتوافق اآلراء في األمد المتوسط من أجل التعاون          . ٢٠٠٥نوفمبر   /الثاني
 داخل وزارة الصحة الفلسطينية بغية تعزيز االستدامة في قطـاع الـصحة      على بناء القدرات في األمد الطويل       

إلى حد   ،وسيعتمد نجاح االستراتيجية  . أزماتتنفيذ عمليات إنسانية في حال حدوث        المستمرة إلى    الحاجة وتلبية
الميزانية العادية والمساهمات الخارجة عن الميزانية على اتباع نهج شامل لتخطيط العملية التي تجمع بين بعيد، 

  . المانحة الدوليةاألوساطالتي تقدمها و
  
اسـتجابتها االسـتراتيجية     دعم وزارة الصحة في      ٢٠٠٥وواصلت منظمة الصحة العالمية خالل عام         -٩

مان كفـاءة    التدخالت الـصحية بـض     نتائجتحسين  : ما يلي وذلك عن طريق     الفلسطينيين الصحية    الحتياجات
المـساعدة التقنيـة    الصحة عن طريـق     ب النهوض و ، الصحية وتفسيرها  المعلومات وجمع   ، وفعاليته التنسيق
 المهنيين بين    الحوار والتعاون  وتعزيز ؛الدعوة  أنشطة من خالل " الحق في الصحة  "وتعزيز وحماية    ؛المتقدمة

  .المؤسسات الصحيةالصحيين الفلسطينيين واإلسرائيليين والمنظمات غير الحكومية و
  
علـى   مباشـرة    ي تعزيز قدرة وزارة الصحة والعمل      ف ،التنسيق في إطار أنشطة     ،وساهمت المنظمة   -١٠

فـي نطـاق قطـاع       األمم المتحدة ووكاالت دولية أخـرى         وكاالت رؤية مشتركة ونهج مشترك بين    الترويج ل 
 في حـاالت     المعقودة لتنسيق الدعم   وتشارك المنظمة ووزارة الصحة في رئاسة االجتماعات الشهرية       . الصحة

 وتحرص. مستوى المناطق وقد عقدت أيضاً اجتماعات مماثلة على       .  في الضفة الغربية وقطاع غزة     الطوارئ
فـي  المنظمة   وتعمل   من الفريق العامل المعني بقطاع الصحة،      دورها االستشاري التقني ض     أداء المنظمة على 

 المواضيعية المعنية بالتغذية والـصحة النفـسية        المجموعاتضمن  املة  العذلك اإلطار بوصفها الوكالة التقنية      
  . بصحة المرأة والطفلالمجموعة المعنيةوأمانة 

  
وقد .  الفلسطينية المحتلة   خاصة باألرض   صحية سياسة وتنفيذ   وضع في   وتدعم األمانة وزارة الصحة     -١١
تغذية واألدوية األساسية ومكافحة األمـراض       مثل الصحة النفسية وال    ، في مجاالت رئيسية   محددتقني  دم دعم   قُ

  .القدرات المحليةكذلك السارية والسالمة الغذائية بهدف تعزيز السياسات واالستراتيجيات و
  
وانصب تركيزها في مجال الصحة النفـسية       .  محددة برامج المقدمة احتياجات    المساعدة التقنية  ولبت  -١٢

دمت المـساعدة التقنيـة لتمكـين وزارة        قُما في مجال التغذية فقد      أ . الخدمات والتدريب  وتقديمعلى السياسات   
وباإلضافة إلى ذلـك     ،التغذيةفي مجال   سياسة واستراتيجية   إعداد   التغذية و  حالةالصحة من إعداد وثيقة بشأن      

وتتم أيضاً المساهمة في    .  التغذية مجالفي    في مجال التغذية وُيجرى بحث مخصص      ترصدل إقامة نظام ل   تجري
 التنميـة   وإدارة في إطار الشراكة مع المفوضية األوروبية والبنك الـدولي           ةلقطاع الصح ستعراض الحالي   اال

  .اإليطالية هيئة التعاونالشمالية و يرلنداأالدولية التابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
  
المتعلقة بالصحة وأنشطة    المعلوماتالتركيز على تجميع    )  المنظمة تحت قيادة (ويواصل ملتقى الصحة      -١٣

وقد اضطلع بجمع ونـشر المعلومـات عـن         .  المرافق الصحية وتوافر اإلمدادات الطبية     حالةقطاع الصحة و  
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 موقعـه علـى   من خـالل يقدم تقارير عن تلك المسائل  هو  و. الصحي اإلنساني واالستجابة لمقتضياته   الوضع  
  . لوزارة الصحةةكز المعلومات التابعامع مرهلت عملية دمج واستُ.  إخبارية شهريةورسائل ١اإلنترنت

  
 الـصحيين اإلسـرائيليين   المهنيـين وعملت أمانة المنظمة على تسهيل ودعم االتصال الفعـال بـين          -١٤

 ي المهن على ذلك مواصلة الحوار   الدالة  ومن األمثلة   . الحوارآليات  بتعزيز  وذلك  والفلسطينيين وبين مؤسساتهم    
ليين من خالل شبكة من المدن األوروبية واإلسرائيلية والفلسطينية من أجل الشراكة            بين الفلسطينيين واإلسرائي  

التي و بالصحة العمومية    الخاصةاإلسرائيلية الفلسطينية   وهي المجلة    Bridges٢ ومجلة   ،الصحية واالجتماعية 
ئيليين  الـصحيين اإلسـرا    المهنيـين  مجموعة من    ، مرة كل شهرين   وإصدارهاتشارك في وضعها وتحريرها     ت

  .والفلسطينيين
  
، قدم المدير العام دعمه إلـى وزارة        ٦-٥٨ج ص ع  وبناء على طلب جمعية الصحة الوارد في القرار           -١٥

 خالل عملية االنسحاب وقدم إليها المساعدة  ،تذليل المصاعب الحاليةالجهود التي تبذلها لالصحة الفلسطينية في 
 ثنـاء أوتم رصد الحالة الصحية في قطاع غزة        . لغربية وبعدها اإلسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من الضفة ا       

لت عمليـة تقيـيم     كمواستُ. بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة ومنظمات غير حكومية       وذلك   ،مرحلة االنسحاب 
 بالتركيز على مجموعة أساسـية مـن المؤشـرات          ،تدابير التأهب قبل االنسحاب   حالة  لحالة الصحية و  أولي ل 

ـ مالمعرضة لل وحسب المواضع   ة بالوفيات والمراضة وتوفير الخدمات حسب المناطق        الصحية المتعلق  . طراخ
  . خالل عملية االنسحاب، وفقاً للتقييم القائم على المؤشرات،ولم تتغير الحالة الصحية

  
، أنجز المدير العام عملية تقييم جهاز الكشف المتطور         ٦-٥٨ع ص جمن القرار   ) ٢(٥واستجابة للفقرة     -١٦
. ذي تستخدمه إسرائيل في المعابر الحدودية الفلسطينية مما أثار المخاوف بشأن صحة الفلسطينيين وسالمتهم             ال

ال تنبعث منه أشعة سـينية      " جهاز أشعة سينية  "والجهاز، على الرغم من اإلشارة إليه في ذلك القرار على أنه            
ويتـولى جهـاز مرسـل مـستقبل        . تز غيغاهر ٣٠ولكنه، باألحرى، ينقل ويتلقى موجات بترددات تصل إلى         

وعلى النقيض من أجهزة    . الجسم وأي أشياء يحملها   إرسال وتلقي إشارات دقيقة الموجات تنعكس عن        ) هوائي(
المعادن فإن النظام مصمم بطريقة تكشف عن األسلحة البالستيكية أو الخزفية وعن المواد المتفجرة          الكشف عن   
وتتولى مجموعة من أجهزة اإلحساس التقـاط     . غير المعدنية تحت المالبس    وما إلى ذلك من المواد       البالستيكية

الموجات المنعكسة وإرسال المعلومات إلى حاسوب عالي السرعة لمعالجة الصور، وهذا الحاسوب يعمد إلـى               
. تحليل المعلومات وينتج صوراً ثالثية األبعاد وشديدة الوضوح انطالقاً من اإلشارات التي يجـري التقاطهـا               

وعند .  غيغاهرتز ٣٠ و ٢٤لتكوين صورة على مساحة البشرة يرسل الجهاز موجات دقيقة بتردد يتراوح بين             و
 كل الطاقة الناجمة تقريباً، وذلك ال شيء من الطاقة الدقيقـة الموجـات              مثل هذه الترددات فإن البشرة تمتص     

 أجهزة الجسم التي توجد تحت الجلد       تتلقى األنسجة وال   وال. يتغلغل أكثر من حوالى ملليمتر واحد في األنسجة       
ومن وجهة النظر الصحية أو السالمة فإن       . أي موجات دقيقة تُذكر وبالتالي فإنه ال يمكن أن يصيبها أي ضرر           

عملية التقييم خلصت إلى أنه، باالستناد إلى المعلومات المتاحة حالياً، ال يوجد أي دليل على أن الجهاز يمثـل                   
  .أي خطر على الصحة

  
 سياسـات جديـدة    الجهـات المانحـة   التي تنطوي على احتمال اعتمـاد       وفي ظل الظروف الراهنة،       -١٧

  فـي مواجهـة األزمـات       اإلنسانية ألعمال الطوارئ  سيناريوهاتبد من تصور    ال وانخفاض موارد التمويل،  
توافق في اآلراء بشأن    ى  للتواصل إل  إطاراً مالئماً    ، على ما يبدو   ،ويتيح تقييم عملية النداءات الموحدة    ،  المحتملة

                                                      
١   www.healthinforum.org.  
٢   www.bridgesmagazine.org. 
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 عاماً للمـساعدة    وقد وجهت وزارة الصحة الفلسطينية نداء     .  وتهيئة تدخالت إنسانية منسقة    السيناريوهات،تلك  
لشراء األدوية واإلمدادات واألدوات    الالزمة   عجز في الميزانية     وهناك. على التصدي لحاالت العجز المستجدة    

 مليـون دوالر    ٤,٥ والتشخيص، يبلغ مقـداره    السينية   الفحص باألشعة لوازم المختبرات و  وحيدة االستعمال و  
 وتعكف األمانة على تقييم ورصد األوضاع الصحية الراهنة بشكل موضوعي، وعلى وضع .أمريكي في الشهر

  .خطة للطوارئ مدتها ثالثة شهور وذلك بالتعاون مع سائر الشركاء في المجال الصحي
  
األمـم المتحـدة     وخاصة وكالـة     ، مع وكاالت األمم المتحدة    لمية العمل تواصل منظمة الصحة العا   وس  -١٨

والسلطة الفلسطينية على رصد الحالة الصحية      ) أونروا(إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى        
  .المعلومات أوالً بأول الفلسطينية المحتلة وإطالع الدول األعضاء على في األرض

  
  ن جمعية الصحةاإلجراء المطلوب م

  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً بهذا التقرير  -١٩
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  الملحق
  

  األوضاع الصحية واالقتصادية
  تقرير تقصي الحقائق:  الفلسطينية المحتلةفي األرض

  
  

اً لتقـصي الحقـائق      إلى المدير العام أن يقدم تقرير      ،٦-٥٨ج ص ع  القرار   في   ،طلبت جمعية الصحة    -١
ت مستفيـضة   وقد أجريت عـدة تحلـيال     .  الفلسطينية المحتلة  وضاع الصحية واالقتصادية في األرض    بشأن األ 

م لمهال الحصائل واالستنتاجات الرئيسية     ويرد أدناه ملخص  . ٢٠٠٥الل النصف الثاني من عام       خ  السائد لوضعل
-٢٠٠٦ الفلسطينية المحتلـة،     الصحة العالمية واألرض  التعاون الخاصة بمنظمة     استراتيجية: والوثائق التالية 

بـشأن  مـشترك   التقييم  وال؛  ٢٠٠٥إطار تحليل االحتياجات، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،         و؛  ٢٠٠٨
 التغذيـة فـي     لحالة استعراض شامل    .الضفة الغربية وقطاع غزة   :  التغذية حالة الفلسطينية المحتلة؛ و   األرض

وزارة ؛  ٢٠٠٥ وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية واليونيـسيف،          .اع غزة الضفة الغربية وقط  
  .٢٠٠٥، وزارة الصحة، ٢٠٠٤التقرير السنوي :  في فلسطينالوضع الصحي. الصحة

  
  الوضع االجتماعي واالقتصادي

  
لم يكـن كافيـاً     والقيود   اتغالقاإل إلى أن تكيف االقتصاد الفلسطيني مع        المسوح المجراة تشير معظم     -٢

  .المتعددة المفروضة عليهالضارة مجموعة الضغوط إلبطال أثر 
  
ولعل نسبة النمو الحقيقي المسجلة في الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغـت                  -٣
  وتتواصل بذلك حالة االنتعاش التـي      ،تقديرات البنك الدولي  حسب   ٢٠٠٥ خالل عام    ٪٩ و ٪٨يتراوح بين    ما

 فيها نصيب الفـرد مـن       التي انخفض    ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠عقب فترة األزمة الحادة بين عامي       (بدأت منذ عامين    
استقرار فترة  هي  و ٢٠٠٥  إلى عام  ٢٠٠٣ الممتدة من عام  والفترة  تقريباً   ٪٣٦ بمقدارالناتج المحلي اإلجمالي    

 أن معدل   ٢٠٠٥وتبين المعطيات الخاصة بعام     ).  في السنة  ٪٧وانتعاش تدريجي بلغ خاللها متوسط النمو نحو        
المستوى  ضعف   وهو ما يزيد على    ،٪٢٧ والبالغ   ٢٠٠٤ مقارنة بالمعدل المسجل في عام       ٪٢٢,٥البطالة بلغ   

 من السكان الفلـسطينيين يعيـشون دون خـط          ٪٤٣هاء  زال هناك زُ  وما.  في فترة ما قبل االنتفاضة     المسجل
مقابـل   ٪١٥  بلغـت  من يصنفون ضمن فئة الفقر المدقع      نسبة   قد تكون  و ،٢٠٠٤ عام    في ٪٤٧ مقابل   ١،الفقر
 ١٩٩٩ تضاعف بين عامي     الفلسطينيين من    وبينت التقديرات باستمرار أن عدد الفقراء      .٢٠٠٤ في عام    ٪١٦
 الضفة  ها في ومستويات الفقر في قطاع غزة أعلى من      .  نسمة ١ ٥٦٥ ٠٠٠إلى  نسمة   ٧٨٨ ٤٠٠ من   ،٢٠٠٥و

 فـي سـن     نساءالجدد والفقراء المزمنين وأطفاالً و    الفئات المتضررة الفقراء    وتشمل   ،بية والقدس الشرقية  الغر
  .اًشباباإلنجاب و

  
 التفـاوت بـين     من مثلما يتضح  والنمو االقتصادي    ة السكاني الزيادةالتوازن بين   في  ختالل  يشكل اال و  -٤

 االقتـصاد الفلـسطيني     أمام تحدياً   ،محلي اإلجمالي المتقلب   ومعدل الناتج ال   ٪٣,٤ البالغ   ة السكاني الزيادةمعدل  
  . الفلسطينية المحتلةفي األرضتنمية ال تعترض سبيل عقبةو
  

                                                      
بالنسبة إلى أسرة مرجعية تتألف من شخصين بـالغين وأربعـة    دوالر أمريكي يومياً ٢,٣يعرف بأنه إنفاق الفرد     ١

 .أطفال
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 وكانت الزيادة المسجلة    في قطاع غزة،   ٥,٦إلى  من يعولهم كل عامل     ارتفع عدد    ٢٠٠٥بحلول عام   و  -٥
  . ٢٠٠٥ في عام ٨,٢ إلى ٢٠٠٠ عام  في٥,٩أي من أيضاً في معدل اإلعالة في قطاع غزة أشد وضوحاً 

  
 بدعم مـن األمـم     ،، اتخذ المجتمع الدولي   ٢٠٠٦  عام  وأوائل ٢٠٠٥عام   في أواخر    االنسحابوعقب    -٦

ـ لتحقيق ا  أعم الفلسطينية المحتلة في إطار برنامج       التوظيف في األرض   تدابير معجلة لتحفيز     ،المتحدة اش النتع
 الجديدة  الحفاظ على الوظائف  هل يمكن   :  مطروحتان مسألتان هناك    ال تزال  وعلى الرغم من ذلك   . االقتصادي

  ن إلى القوة العاملة؟من ينضمو عددها مع عدد يتناسبهل و مر الزمن؟ على
  
 كافـة  على السكان    هائلة أكثر من أربع سنوات آثاراً اجتماعية ونفسية         التي امتدت وخلفت النزاعات     -٧

  .األشد تضرراً على وجه الخصوصات غير أن الشباب الفلسطينيين هم من الفئ
  

   الصحيةالنتائج
  
االنخفـاض النـسبي     نتيجة   بتحول ديمغرافي  الفلسطينية المحتلة    ون في األرض  يمر السكان الفلسطيني    -٨

معدل الخصوبة  ارتفاع  و)  مولود حي  ١٠٠٠كل  ل ٢٨,٣(الخامسة  سن  لمعدالت وفيات الرضع واألطفال دون      
   ). من الوثيقة الرئيسية٢انظر الفقرة  (المأمولالعمر متوسط وزيادة 

  
 الفلـسطينية  كبير في الوضع الصحي العام للفلسطينيين في األرضتغير  حدوث  وعلى الرغم من عدم       -٩

وقد .  صحة الفلسطينيين  مستوياتحدوث تدهور في    يبرر التكهن ب   وفقاً للمؤشرات، فإن الوضع الحالي       ،المحتلة
المحلية  بما فيها المجتمعات     ،السريعة التأثر من الغذائي بوجه خاص بين الفئات       ازدادت حاالت الفقر وانعدام األ    

وتفيـد  . األسـواق إلـى   قرب الجدار الفاصل حيث يمنع المقيمون من الوصول إلى أماكن عملهـم و     التي تقيم 
٪ ٥١,٥ وهنـاك    ،٪ انخفض تموينهم الغـذائي    ٥٠,٣التقارير بأنه من بين من تضرروا من بناء الجدار هناك           

 ٪٤٠,١تتاح لهم شبكات صرف مياه المجـارير، وذلـك مقابـل             ٪ ال ٤٧,٧يعيشون تحت خط الفقر وهناك      
  . ممن لم يتضرروا من ذلك الجدار على التوالي٪٣٧,٨ و٪٤٠,٩و
  
أما تغطية خـدمات    ). ٢٠٠٤ في عام    ٪٩٦,٥ (مرتفعة نسبة تغطية الخدمات السابقة للوالدة       ومازالت  -١٠

 ما يبدو مع مرور الـزمن فـي األرض         أنها ارتفعت على     بيد ، فما زالت نسبتها منخفضة    لوالدةبعد ا الرعاية  
ومازال  ؛٢٠٠٤ في عام    ٪٣٣,٣ و ٢٠٠٠ عام في   ٪٢٦,٣ إلى   ١٩٩٦ في عام    ٪١٩,٧الفلسطينية المحتلة من    

. لـوالدة بعـد ا   الفلـسطينية المحتلـة يفتقـرن إلـى خـدمات الرعايـة              نحو ثلثـي النـساء فـي األرض       
زاد استعمال  و. ٢٠٠٥ في عام    ٤,٥ يبلغ بما   ما يقدر  إلى   ٢٠٠٠ عام في   ٦الخصوبة من نحو     دلمع وانخفض
 فـي  ٪٤٩ إال أنها انخفضت إلى ٢٠٠٠ عام في ٪٥١,٤ إلى ١٩٩٦ في عام    ٪٤٥,٢ تنظيم األسرة من     وسائل
  .٢٠٠٤عام 

  
تقع في سجلة في بلدان الم ةالمتوسط القيمأقل من  الخامسة  سن ومعدالت وفيات الرضع واألطفال دون      -١١

تقـارب المعـدالت    و)  مولود حـي   ١٠٠٠كل  ل ٥٣يبلغ معدل وفيات الرضع     (الشرق األوسط وشمال أفريقيا     
االرتفاع مقارنة بالمعدالت المسجلة في إسرائيل  ولكنها تُعتبر معدالت شديدة      المسجلة في بلدان عربية مجاورة،    

كـل  ل ٦الخامـسة   سن  معدل وفيات األطفال دون     يبلغ  و ، مولود حي  ١٠٠٠كل  ل ٥يبلغ معدل وفيات الرضع     (
  ). مولود حي١٠٠٠
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 الفلسطينية المحتلة من سوء التغذيـة  األطفال في األرض  صغار من   ٪١,٩ و ٪١,٤ و ٪٢,٨وقد عانى     -١٢
 باستمرار  التقزم  ومن جهة أخرى، ارتفعت نسبة      . رتيب على الت  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٦الحاد خالل األعوام    

 متوسطة مما يمثل مشكلة     ،٢٠٠٤ في عام    ٪٩,٤ إلى   ١٩٩٦الخامسة في عام    سن   األطفال دون     من ٪٧,٢من  
  .تدهور الوضع االقتصاديمستويات التقزم إذا استمر ستبعد أن ترتفع  إال أنه ال ُي، الصحة العموميةمن مشاكل

  
اب من فقـر الـدم    من النساء في سن اإلنج٪٣١,١الخامسة وسن ويعاني أكثر من ربع األطفال دون         -١٣
والفيتـامين  " لـف أ"بالفيتامين  األخرى  المغذيات الزهيدة المقدار    عوز  وترتبط حاالت   . م عن عوز الحديد   الناج

 مـنهم حـد     ٪٥٣,٩ويبلغ  " لفأ"الفيتامين  الخامسة من عوز    سن   من األطفال دون     ٪٢٢ويعاني  . واليود" الد"
 المسجلة فـي    األرقامأشد ارتفاعاً من    ) ٪٢٦,٥(طاع غزة    في ق  "لفأ"األرقام الخاصة بعوز الفيتامين     و. العوز

، إال  قطاع غزة  جميع أنحاء المبلغ عنها على نطاق واسع فيالكساحوتنتشر حاالت ). ٪١٨,٩(الضفة الغربية 
 ٢٠٠٣ حالة في األراضي المحتلة خالل عامي        ٣٢٥ و ٤٤٤ وقد تم اإلبالغ عن      ، في الضفة الغربية   أنها نادرة 

 مع أن هناك    ،٪١٥ بمعدل إلى انتشار عوز اليود      ٢٠٠٤وأشارت دراسات أجريت عام     . توالي على ال  ٢٠٠٤و
المسجلة في قطاع غزة     األرقام   نسبة علماً بأن    ، استهالك الملح الميودن    عن تبلّغما يربو على ثلثي األسر التي       

  ).٪٥٦,٥( في الضفة الغربية ها ارتفاعاً منأكثر يه) ٪٨٢,٧(
  
 والقلـق   للرضـوح  اإلجهاد التـالي  (معدل انتشار االضطرابات النفسية الشائعة       بأنير  أفادت التقار و  -١٤

 من السكان   ٪٤٠,٣بلغ   ٢٠٠٣خالل عام   ) ةجسديال ات النفسية ذات األعراض   واضطراب المزاج واالضطراب  
لهـذا  يتعرضـوا   من السكان الذين لم     ٪  ١٢,٦٪، مقابل   ٥٩، والذين تبلغ نسبتهم     لعنفلالذين تعرضوا مباشرة    

 قلقيليـة   منطقة في   ة الفلسطيني االستشارات وبينت البحوث التي أجراها مركز       .٪٣١والذين تبلغ نسبتهم     العنف
أي  أغلبيـتهم    إنهاء حياتهم وفقدت   في   خاص المشاركين في االستقصاء فكرت    أن نسبة ال يستهان بها من األش      

 وجميعهم عبـروا    خارجة عن إرادتهم   عن مشاعر الغضب المستمرة بسبب ظروف        أمل في المستقبل وأعربت   
عدم األمان في المناطق المتضررة مباشرة مـن الجـدار الفاصـل            بر  وعكما ازداد الش  . جهادإلباعن شعورهم   

  ). في سائر مناطق الضفة الغربية٪٧٥  مقابل٪٩٠(
  
 المعديـة   وقد نجحت السلطة الفلسطينية خالل السنوات القليلة الماضية في الوقاية من معظم األمراض              -١٥

 الترصد  أنشطةعززت  كما   ة، الصحي بالتمنيع والتوعية ومكافحتها عن طريق برامج الصحة العمومية المتصلة        
ويتوطن التهاب  . ٢٠٠٤ من مجموع الوفيات خالل عام       ٪١٠,١في   األمراض السارية إال     تتسببولم  . الوبائي
 تمنيـع ويشمل جدول   . ة المحيطة بها بصفة عامة     الفلسطينية المحتلة والمنطق   األرض "جيم"و" باء"و" ألف"الكبد  

فض معدل اإلصابة بالـسل     وقد انخ . ٪٩٥ويزيد معدل التغطية على      "باء"تهاب الكبد   اد الل ض الم األطفال اللقاح 
 وتفيـد التقـارير بـأن     . ٢٠٠٤ نسمة في عام     ١٠٠ ٠٠٠كل  ل حالة   ٠,٨٥ الفلسطينية المحتلة إلى     في األرض 

  . نسمة١٠٠ ٠٠٠ لكل حالة ٠,٠٣ بلغتالعدوى بفيروسه  وباأليدزمعدالت اإلصابة 
  
ومن أسباب الوفاة الرئيسية في صفوف عامة الناس في الوقت الحاضر األمراض القلبيـة الوعائيـة                  -١٦

 المحيطة بـالوالدة    واعتالالت الفترة ) ٪٣,٤(والفشل الكلوي   ) ٪٣,٦(والسكري  ) ٪٩,٩(والسرطان  ) ٪٣٩,٦(
)٩,٧٪.(  
  
 نسمة ١٠٠ ٠٠٠كل ل ٩,١ دث المميتة ارتفاعاً شديداً وسجل معدل وفيات بلغ تحديداً       الحوا وارتفع عدد   -١٧

 ١٠٠ ٠٠٠كل  ل ٢٤وانخفض هذا المعدل إلى     . ٢٠٠٢ نسمة في عام     ١٠٠ ٠٠٠كل  ل ٣٦,٠ و ،١٩٩٥في عام   
وتظـل  .  نـسمة  ١٠٠ ٠٠٠كل  ل ٣٢,٤ ليصل إلى    ٢٠٠٤ إال أنه ارتفع مجدداً في عام        ،٢٠٠٣نسمة في عام    
  .غير المتعمدةر هي السبب الرئيسي لإلصابات تصادمات المرو
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  النظام الصحي
  
  األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فـي الـشرق األدنـى            عد وزارة الصحة ووكالة   تُ  -١٨

الوكالة بما  عنى  وتُ.  الفلسطينية المحتلة  األرض الجهتين الرئيسيتين اللتين تقدمان الخدمات الصحية في         )نرواأو(
منظمات تقوم  كما  .  النظام الصحي  ية عن تنظيمال بالمسؤولية وتضطلع الوزارة    ، الجئ ١ ٦٣٥ ٠٠٠مجموعه  

. عـض الخـدمات الـصحية      ب  بتقديم  الصحيين من القطاع الخاص    المهنيينغير حكومية محلية ومجموعة من      
 فـي   سياسـة موحـدة   يتبعون  الذين ال    الخدمات الصحية نتيجة لتعدد مقدمي هذه الخدمات         تقديم وتتجزأ عملية 

  .عملهم
  
وفـي  .  الفلسطينية المحتلة متطورة جداً من حيث الكميـة        ر شبكة المرافق الصحية في األرض     عتبوتُ  -١٩

 عيادات في الضفة الغربية     ٦٠٦( عيادة   ٧٣١، بلغ مجموع عيادات الرعاية الصحية األولية        ٢٠٠٤أواخر عام   
عيـادة  ) ٪٧,٣ (٥٣عيادة تـديرها وزارة الـصحة و      ) ٪٥٦,٥ (٤١٣ا  من بينه )  عيادة في قطاع غزة    ١٢٥و

 فضالً عن ذلك  و. يرها منظمات غير حكومية   عيادة تد ) ٪٣٦,٣ (٢٦٥ و )أنروا(الوكالة المذكورة   تشرف عليها   
)  عيادة في قطاع غزة٢٨ في الضفة الغربية ومن العيادات ٢٠٢( بصحة األم والطفل خاصة عيادة ٢٣٠هناك 

 عيادة لتنظيم األسرة    ١٩٧و)  عيادة في قطاع غزة    ٨٩ عيادة في الضفة الغربية و     ٦٤(متخصصة   عيادة   ١٥٣و
 عيادة في الـضفة     ٢٧(سنان   لطب األ   عيادة ٥٨و)  عيادة في قطاع غزة    ٤٤ عيادة في الضفة الغربية و     ١٥٣(

  ). عيادة في قطاع غزة٣١الغربية و
  
 ١٩ ٥٤٤ البـالغ مجمـوعهم      ،)٪٥٦,٩ (وعمل أكثر من نصف موظفي النظام الصحي الفلـسطيني          -٢٠

 والموارد البشرية في قطاع الـصحة فـي األرض        . ٢٠٠٤ في عام    )وزارة الصحة ( في القطاع العام     ،اًموظف
العـاملين فـي مجـال      فنسبة  . يين بين المناطق وأنواع المهن    متوازناًالفلسطينية المحتلة ليست موزعة توزيعاً      

مقارنة بالمعايير الموصـى    ) كل طبيب ل عامل في مجال التمريض    ١,٥(منخفضة  نسبة   إلى األطباء    التمريض
  .بها
  
 جامعة مختلفـة فـي      ٤٥٠ فيتخرج األطباء الفلسطينيون     ٢٠٠٢تشير التقديرات إلى أنه حتى عام       و  -٢١
 علـى   ، الفلسطينية المحتلـة   وال يتاح أي تدريب تخصصي معترف به في مجال الطب في األرض           .  بلداً ١٢٠

 فيما يتعلق ببعض  واإلقامةالتدريب الداخليأنشطة ب ن الممكن في بعض المستشفيات االضطالعأن مالرغم من 
  . تعترف بها الهيئات األردنية والفلسطينيةالتخصصات والتي 

  
وقد بلغ مجمـوع    .  الفلسطينية المحتلة أعلى من المتوسط اإلقليمي      واإلنفاق الصحي للفرد في األرض      -٢٢

 دراسـة   ألحدث التقديرات التي خرجت بها       وفقاً   ٢٠٠٣ عام   في  دوالر أمريكي  ١٣٨,٤اإلنفاق الصحي للفرد    
ويعتمد نظام الصحة العمومية اعتماداً شديداً على المـساعدة الدوليـة وتثيـر مـسألة               . استقصائية مخصصة 

زارة حسب مصدر التمويـل أن و      ٢٠٠٢ في عام     اإلنفاق الصحي  إجماليوبين تحليل   .  قلقاً شديداً  ااستمراريته
بما في ذلك أقساط التأمين الصحي والدفعات المشتركة والرسوم  (٪٣٨ قدموا وعامة السكان ٪١٥ قدمتالمالية 

وتمثل األجور ما يقارب نـصف ميزانيـة        . ٪٤٨ قدمواالمانحين  أن  و) في المرافق العامة والخاصة   المحصلة  
الحصول  ويسعى آالف المرضى سنوياً إلى       . اإلنفاق بنود وتعد اإلحالة إلى الخارج ثالث أعلى        ،وزارة الصحة 

بلـغ مجمـوع     ٢٠٠٤في عام   و.  في مصر وإسرائيل واألردن    ذلك أساساً  و ، خدمات الرعاية في الخارج    على
 أي بزيـادة   ، شخصا٣١ً ٧٤٤ الحصول على االستشارات   و محالين إلى الخارج لدخول المستشفيات    المرضى ال 

  .٢٠٠٣ مقارنة بعام ٪٥٧,٩ نسبتها
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المـشمولة   نسبة األسر    وأفادت التقارير بأن  .  ربع عدد السكان بتغطية التأمين الصحي      نحو يتمتع   وال  -٢٣
وحصل ما يزيد علـى     . ٢٠٠٤ عام   في ٪٧٦,١بلغت   الفلسطينية المحتلة    بتغطية التأمين الصحي في األرض    

ـ وكالةتوفرها على تغطية   تقريباً   ثلثها   حصلنصف تلك األسر على تغطية حكومية و       م المتحـدة إلغاثـة    األم
خدمات الضمان االجتماعي   تغطية   شملتها السكان فقد    بقيةأما  . )أونروا(وتشغيل الفلسطينيين في الشرق األدنى      

  .أو نظم التأمين الصحي العسكري أو التأمين الصحي اإلسرائيلي
  
 تدعو إلى افتراض     وجيهة بيد أن هناك أسباباً    .عادالً بوجه عام   الحصول على الرعاية الصحية      ويعتبر  -٢٤

 وتدهور  ، والجدار الفاصل  ،تأثر حصول الفلسطينيين على الخدمات تأثراً سلبياً بالقيود المفروضة على الحركة          
وعالوة على ذلك فإن من المرجح أن يكون للتطورات الـسياسية األخيـرة واالنخفـاض               . الوضع االقتصادي 

ومن المتوقع حدوث انخفاض    . بي على القطاع الصحي   المسجل في األموال المقدمة إلى وزارة الصحة أثر سل        
  .في عدد برامج الصحة العمومية واحتمال تعطل الخدمات الصحية إذا استمرت هذه األزمة المالية

  
  
  

=     =     =  


