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

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

وقد كان لآلثار المالية المترتبة على التطورات الـسياسية         . نة عسيرة بشكل خاص    س ٢٠٠٦كان عام     -١
 وقع على ميزانية وزارة الصحة وبالتالي على إيتاء الخـدمات           ٢٠٠٦في األرض الفلسطينية المحتلة في عام       

  . رواتب موظفيهاعلى دفع تلك الوزارة وعلى قدرة. ة وتنفيذ البرامج الصحيةالصحي
  
.  كبرى أو حدوث تدهور هام في المؤشرات الـصحية         ةتم توقي حدوث فاشيات مرضي    ومع ذلك فقد     -٢

أما معـدالت وفيـات   .  سنة لإلناث٧٣ سنة للذكور و٧١,٧ بلغ ٢٠٠٥ذلك أن متوسط العمر المأمول في عام  
  . مولود حي على التوالي١٠٠٠ لكل ٢٤,٠ ونسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٧,٧األمومة والرضع فقد بلغت 

  
اض غير السارية، والسيما األمراض القلبية الوعائية واعتالالت الفترة المحيطة بـالوالدة   وتمثل األمر  -٣

 نسمة في عـام  ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٣٢,٤وقد انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث من . أهم أسباب الوفيات  
هم المشكالت ويظل فقر الدم الناجم عن عوز الحديد أ. ٢٠٠٥ نسمة في عام ١٠٠ ٠٠٠ لكل ١٤,٥ إلى ٢٠٠٤

  .زالت االضطرابات النفسية أهم المشاغل هناكوما. ي األرض الفلسطينية المحتلةالتغذوية التي تواجه ف
  
 حول األوضاع الصحية واالقتصادية السائدة في األرض الفلسطينية المحتلة          لويرد المزيد من التفاصي     -٤

 ١ .٣-٥٩ج ص عي القرار في تقرير تقصي الحقائق الذي صدر بناء على الطلب الوارد ف
 
 عاماً، على دعم البرامج الصحية التي تنفذها        ٥٠ ما يزيد على     ذوقد دأبت منظمة الصحة العالمية، من       -٥

فـي سـعيها لمـساعدة    ) األونروا(ق األدنى روكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الّالجئين الفلسطينيين في الش  
  . عافية الشعب الفلسطيني البدنية والنفسية واالجتماعيةالسكان الّالجئين، وضاعفت جهودها لتحسين

 
 استمرت المنظمة في دعم وزارة الصحة في استجابتها االسـتراتيجية الحتياجـات             ٢٠٠٦وفي عام    -٦

 مـستهدية   وتطوير النظم الصحية  السياسات الصحية   المواطنين الفلسطينيين الصحية عن طريق توجيه وضع        
نشطة المضطلع بها بشأن المحددات االجتماعية للـصحة؛ وتحـسين حـصائل            بقيم توفير الصحة للجميع واأل    
المـساعدة التقنيـة     بكفاءة وفعالية؛ وتعزيز الصحة من خـالل تقـديم           التنسيقالتدخالت الصحية من خالل     

سر يؤدي إلى استتباب السلم وذلك من خالل إلنسان وكج؛ وتعزيز وحماية الصحة كحق من حقوق ا   المتطـورة 

                                                      
 .١ إضافة ٦٠/٢٩الوثيقة ج   ١
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ـ           عيشج وت الدعوة  ة الحوار والتعاون بين المهنيين الصحيين الفلسطينيين واإلسرائيليين والمنظمات غير الحكومي
  .والمؤسسات الصحية

  
 العمومية ومواجهة األحداث الدائرة في قطاع غزة عمدت المنظمة إلـى تعزيـز              ةولدعم نظام الصح    -٧

 والمـستهلكات ير األدويـة واإلمـدادات       في األرض الفلسطينية المحتلة عن طريق تـوف        مساعدتها اإلنسانية 
 المنظمة توجه أنشطة اإلعالم الـصحي       لتزاوال. ة األولية، في المقام األول    األساسية لخدمات الرعاية الصحي   

مركزة على توحيد البيانات حول الحالة الصحية وإيتاء الخدمات بما في ذلك ساعات دوام القوى العاملة وتوافر 
ة على مواصلة تنفيذ برامج الصحة العمومية وإصدار تقرير شهري عـن مؤشـرات              اإلمدادات الطبية والقدر  
  .ترصد القطاع الصحي

  
 الخاصـة بـاألرض     الـسياسات الـصحية   وقدمت األمانة الدعم لوزارة الصحة في صياغة وتنفيـذ            -٨

يـة واألدويـة    وتم تقديم دعم تقني محدد في مجاالت رئيسية مثل الصحة النفـسية والتغذ            . الفلسطينية المحتلة 
األساسية ومكافحة األمراض السارية والسالمة الغذائية من أجل تعزيز السياسات واالستراتيجيات والقـدرات             

  .المحلية
  
 شاركت المنظمة في تعزيز قدرات وزارة الصحة والترويج بشكل مباشر لتقاسـم             التنسيقوفي مجال     -٩

وتم . سائر الوكاالت الدولية العاملة في القطاع الصحي      الرؤى واألساليب بين مؤسسات منظومة األمم المتحدة و       
التوكيد، على نحو محدد، على رصد ما لألزمة المالية من آثار على الحالة الـصحية والقـدرة علـى إيتـاء                     

وتـم تنظـيم   .  الدوليـة ةوقد نصت مبادرات التنسيق على تبادل المعلومات بين الـوزارة واألسـر   . الخدمات
اجتماعات تنسيقية شهرية من أجل إحاطة المانحين علماً باألوضاع الصحية وإيتاء الخـدمات الـصحية وأداء                

  .النظام الصحي
  
إذ تركز االهتمـام فـي      .  استجابة لالحتياجات المحددة لشتى البرامج     المساعدة التقنية وقد جاء توفير      -١٠

 وفي مجال التغذية تم التركيز على       .سياسة العامة وإيتاء الخدمات والتدريب     ال عميدان الصحة النفسية على وض    
وضع السياسة العامة واالستراتيجيات وعلى إقامة نظام وطني لترصد التغذية وعلى إجراء البحوث استناداً إلى               

حليـة فـي    كما تم تقديم الدعم من أجل تعزيز السياسات واالستراتيجيات والقـدرات الم           . ما يستجد من أمور   
  .مجاالت رئيسية مثل األدوية األساسية ومكافحة األمراض السارية والسالمة الغذائية

  
وقامت األمانة بتيسير ودعم التواصل الفعلي بين المهنيين الصحيين اإلسرائيليين والفلسطينيين وكذلك              -١١

ومن األمثلة في هذا الصدد     . ارللحوتشجيع قيام محافل    ببين المؤسسات الصحية اإلسرائيلية والفلسطينية وذلك       
، وهي مجلة إسرائيلية فلسطينية تتناول مسائل الصحة العمومية وهي مجلة يصدرها            )Bridges" (جسور"مجلة  

  .مهنيون إسرائيليون وفلسطينيون يشرفون على إخراجها وتحريرها وإصدارها كل شهرين
  
اولة للتصدي لالحتياجات الصحية لسكان      وفي مح  ٣-٥٩ج ص ع  ونزوالً على الطلب الوارد في القرار         -١٢

، اسـتعراض   ٢٠٠٦يونيـو   /  حزيـران  ١٢األرض الفلسطينية المحتلة تم، في اجتماع انعقد في جنيف فـي            
وقـد  .  من أجل تفادي حدوث أزمة صحية محتملـة        األوضاع الصحية ومناقشة آليات لتلبية احتياجات السكان      

فلسطينية المحتلة بشكل كبير وذلك من خالل تقديم المـساهمات          تعززت استجابة األمانة الطارئة في األرض ال      
في ميدان العمل اإلنساني، في المقام األول، إذ أسهمت إدارة المعونة اإلنسانية التابعة للمفوضـية األوروبيـة                 

وقـد قـدمت    . بشكل كبير في ضمان توافر األدوية واإلمدادات األساسية على مستوى الرعاية الصحية األولية            
 المتحـدة  المركـزي لمواجهـة        األمـم مة فنلندا تبرعات من أجل االستجابة الطارئة كما تولّى صندوق           حكو

  .الطوارئ تقديم الدعم من أجل مواجهة األوضاع الصحية في قطاع غزة
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دعم السلطة الفلسطينية من أجل التـصدي       ،  ٣-٥٩ج ص ع  وتم أيضاً استجابة للطلب الوارد في القرار          -١٣
وتم وضع خطة للتأهب لمواجهة أنفلونزا الطيور كما تم تقييم المرافق المختبرية فـي              . زا الطيور لفاشية أنفلون 

  .األرض الفلسطينية المحتلة، وتدريب تقنيي المختبرات وتوفير الكواشف ولقاحات األنفلونزا الموسمية
  
راء حـول الـسيناريوهات     ويوفر تقييم عملية النداءات الموحدة إطاراً مالئماً للخروج بتوافق فـي اآل             -١٤

المحتملة وإعداد التدخالت اإلنسانية وتنسيقها، وعززت منظمة الصحة العالمية دعمها لعملية النداءات الموحدة             
 وحددت الخطوات الفورية الرامية إلى إنقاذ األرواح والتخفيف من وطأة المعاناة فـي قطـاع                ٢٠٠٦في عام   

زيز وجودها التقني من أجل تحسين التنسيق وأنـشطة الـدعوة           وفي هذا اإلطار عمدت المنظمة إلى تع      . غزة
وتوفير وذلك بدعم وظائف الصحة العمومية األساسية       وإلدامة إيتاء الخدمات الصحية وتنفيذ البرامج األساسية        

وقـد تلقـت عمليـة      .  واإلمدادات األساسية وتلبية االحتياجات العاجلة األخرى      والمستهلكاتإمدادات اللقاحات   
  .ءات الموحدة الدعم المالي من الحكومة النرويجية وإدارة المعونة اإلنسانية التابعة للمفوضية األوروبيةالندا

  
وطلبت األمانة إلى جميع األطراف تبادل المعلومات ذات الصلة من أجل إعداد تقرير عـن تقـصي                   -١٥

محتل كافية بما يمكن من وضع مثل       لومات المتاحة لدى األمانة حول الجوالن السوري ال       عولم تكن الم  . الحقائق
  .ذلك التقرير

  
 المتحـدة والسـيما     األمموستواصل المنظمة العمل مع وزارة الصحة الفلسطينية ومؤسسات منظومة            -١٦

وكالة األونروا، والمنظمات غير الحكومية لرصد األوضاع الصحية في األرض الفلسطينية المحتلـة وإبقـاء               
  .األعضاء على علم بذلكالدول 

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعاله  -١٧
  
  
  

=     =    =  
  


