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  في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهااألحوال الصحية 
  : لجوالن السوري المحتلالقدس الشرقية، وفي ا

  تقرير مرحلي
  
  
  

 على طلب المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى فـي جنيـف،       بناًء  
  . والخمسينالتاسعة الصحة العالمية يةيتشرف المدير العام بإحالة التقرير المرفق إلى جمع
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  فلسطين
  

  وزارة الصحة الفلسطينية
  
  

  تقرير حول األوضاع الصحية
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  األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية
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  :مقدمة
  
حية في األرض الفلسطينية المحتلة على وشك االنهيار وسلطات االحتالل اإلسـرائيلي،            الصالخدمات    -١

التي من المفترض، وفقاً للقانون الدولي اإلنساني، أن تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين الذين             
فوزارة .  الفلسطيني، هي التي تمعن في محاصرة القطاع الصحي١٩٦٧يعانون من ذلك االحتالل منذ حزيران 

الصحة الفلسطينية التي تقدم الخدمات الطبية لجل الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة غدت غير قادرة               
على القيام بواجباتها اإلنسانية األساسية نتيجة لعدم توفر التمويل والمعدات الطبية واألدويـة الالزمـة بـسبب           

ي المفروض على األرض الفلـسطينية المحتلـة وامتنـاع سـلطات            الحصار اإلسرائيلي العسكري واالقتصاد   
االحتالل عن تسديد األموال المستحقة للفلسطينيين عن جمع الضرائب، وحجـب المـساعدات عـن الـشعب                 

كما لم يسلم العاملون في القطاع الصحي بما في ذلك طواقم اإلسعاف من االستهداف والقتل من قبل . الفلسطيني
إزاء هذا الوضع، فإن الشعب الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي بمساعدته في إنهاء            . سرائيليقوات االحتالل اإل  

ـ االحتالل، والعمل الفوري على رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض عليه بما في ذلك على قطاعـه ا                صحي ل
  .وحماية العاملين فيه والمساهمة في إعادة بنائه

  
  الصحيالوضع االقتصادي وتأثيره على الوضع 

  
يتوقع برنامج الغذاء العالمي ازدياد عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة غذائيـة فـي األرض           -٢

، المتحدثة باسم البرنـامج، هـذه        يومكرستيان بيرت وعزت  . ٪ في األشهر المقبلة   ٢٥الفلسطينية المحتلة بنسبة    
دود التي تسيطر عليها إسرائيل ووقف تحويـل        الزيادة إلى نقل المواد الغذائية بشكل غير منتظم عبر نقاط الح          

وقالت المتحدثة بما أن الرواتب لم تعد تسدد فإن عـدد األشـخاص الـذين               . األموال إلى الحكومة الفلسطينية   
ـ        . يحتاجون إلى مساعدة غذائية سيزداد      ألفـاً   ١٤٠ـوبحسب البنك الدولي فإن رواتب الموظفين الفلسطينيين ال

  .لفلسطيني٪ من الشعب ا٢٣تعيل نحو 
  
 ألف شخص في األرض الفلسطينية المحتلة في حـين أن هدفـه             ٤٣٢ـيقدم برنامج الغذاء مساعدة ل      -٣

 ألف شخص في ٦٠٠ ألف شخص ومن الممكن أن يصل عدد المحتاجين إلى         ٤٨٠ـتقديم المساعدات الغذائية ل   
  .حال استمرار األوضاع االقتصادية الراهنة

  
تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة من تدهور الوضع          يحذر مكتب األمم المتحدة ل      -٤

اإلنساني فيها مرجعاً األزمة إلى تقييد إسرائيل لحرية التنقل والعمليات العسكرة المتكررة ومـصادرة األرض               
 وهدم البيوت وبناء جدار الفصل العنصري وتوقفها عن تحويل عائدات ضرائب القيمة المـضافة المـستحقة               

  .للسلطة الفلسطينية وضرائب الجمارك التي تقوم بجمعها
  
يطالب مكتب المنظمة الدولية الحكومة اإلسرائيلية بتحويل عائـدات الـضرائب المـستحقة للـسلطة                 -٥

الفلسطينية وااللتزام بمسؤولية تقديم المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني وأن ال تشكل عائقاً أمام تقديم هـذه             
  .المساعدات

  
كما تحذر هيئات ومنظمات حقوقية من تدهور الحياة االقتصادية واإلنـسانية المتفاقمـة فـي األرض              -٦

ويؤكد البنك الدولي أن وقف     . الفلسطينية المحتلة جراء تواصل الحصار اإلسرائيلي ووقف المساعدات الغربية        
سطينيين وحريتهم في الوصول إلى أماكن تحويل اإليرادات من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية وتقييد حركة الفل

عملهم والحد من تدفق المساعدات الدولية سيلحق أضراراً اقتصادية هائلة، وستنخفض حصة الفرد من النـاتج                
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وسيصل معدل البطالة إلى    ،  ٪٣٠٪ في هذا العام، كما سينخفض دخل الفرد بنسبة          ٢٧اإلجمالي المحلي بنسبة    
  .٪ من السكان٧٤٪ والفقر إلى ٤٧
  
أكد المبعوث الخاص للجنة الرباعية السيد جيمس ولفنسون في شهادة له أمام الكـونجرس األمريكـي               -٧

يعتمدون مباشرة  ) تقريباً ربع الشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة       ( ألف فلسطيني    ٩٤٠مؤخراً أن   
  .على مرتباتهم من السلطة الفلسطينية

  
 إن استمرار توقف الدعم المالي لهذين       .ي في قطاعي الصحة والتعليم     ألف فلسطين  ٥٠يعمل أكثر من      -٨

ة وتزويـد   يالخدمات األساسية والحيوية كالتعليم والرعاية الـصح      تقديم  القطاعين الحيويين سيؤدي إلى تقليص      
إن وزارة الصحة الفلسطينية تشغل قرابـة       .  الصحي بشكل كبير أو إلى توقف تقديمها       فالمياه ومعالجة الصر  

٪ مـن التطعيمـات     ٨٥٪ من عيادات الرعاية الصحية األساسية وأسرة المستشفيات، ومسؤولة عن  تقديم             ٦٠
٪ مـن موازنـة وزارة الـصحة        ٨٧ويمول المـانحون    . ٪ لألطفال في غزة   ٢٥لألطفال في الضفة الغربية و    

ون طفل سيكون لها عواقب     مع حاجة ملي   إن انهيار الخدمات الصحية والنظام التعليمي اللذين يتعامال       . التشغيلية
٪ من  ٢٥٪ من الخدمات الصحية، وتقدم األونروا       ٤٧إن وزارة الصحة تقدم     . مأساوية على الشعب الفلسطيني   

  .٪ من المؤسسات غير الحكومية١٢٪ تقدم من مؤسسات القطاع الخاص، و١٦هذه الخدمات، و
  
غزة وإسرائيل، وهو الممر الوحيـد      كما ذكر السيد ولفنسون في شهادته أن معبر المنطار بين قطاع              -٩

٪ من الفترة   ٥١للبضائع من وإلى قطاع غزة، يغلق بصورة مطولة وبشكل متكرر حيث تمثل فترات اإلغالق               
 إن هذا اإلغالق أدى إلى نقص كبير وخطيـر فـي   .التي يتوجب أن يكون فيها  المعبر مفتوحا منذ بداية العام          

واد الكيماوية باإلضافة إلى النقص الشديد في األدوية والمعدات الطبيـة           منتجات األلبان والدقيق والفواكه والم    
  .ومواد المختبر

  
وفي هذا الصدد أكد مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب األحمر السيد كراينبيل بيير أن القـانون             -١٠

 في  دنيينساسية للمواطنين الم  حتياجات األ الدولي اإلنساني يحمل إسرائيل كقوة احتالل مسؤولية ضمان تلبية اال         
األرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل المواد الغذائية واإلمدادات الطبية والمأوى وغير ذلك من المستلزمات              

  .الضرورية
  

  تأثير االحتالل اإلسرائيلي على نوعية حياة الفلسطينيين
  
بحثية محلية عن نوعية الحياة بين       بالتعاون مع مؤسسات     بينت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية       -١١

  : ما يلي٢٠٠٥الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، في ديسمبر 
  

  .أن ربع السكان الفلسطينيين يعانون من مشاكل جسدية وصحية تؤثر سلباً على نوعية حياتهم  •
  
 نفس النسبة تعاني من     ٪ من السكان ال يتمتعون مطلقاً أو قليالً بنشاطات الحياة اليومية كما أن            ٣٨  •

  .اإلحباط والتوتر والضجر
  
 مقتل أو سجن أحد أقـاربهم أو إجبـارهم علـى            بيعاني ربع الفلسطينيين من مشاكل نفسية بسب        •

 الدراسـة أو  أوالمرور من خالل نقاط التفتيش والحواجز اإلسرائيلية أثناء الذهاب إلـى العمـل      
ة لربع السكان في الـضفة      بية كما هو الحال بالنس    بسبب السكن بالقرب من المستوطنات اإلسرائيل     

  .الغربية المحتلة
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٪ من السكان بجانب جدار الفصل العنصري الذي يؤثر بشدة علـى شـعورهم              ٢٠يعيش حوالي     •
  .ونفسياتهم

  
٪ منهم على مـستقبلهم     ٦٨إن أكثر من نصف الفلسطينيين غير راضين عن نمط حياتهم ويخاف              •

جراءات إذاللية من قوات االحتالل اإلسرائيلي واستمرار الحـصار         ٪ منهم إلى إ   ٦٣كما تعرض   
  .واإلغالقات المتكررة وبناء جدار الفصل العنصري

  
  جهاز كشف األجسام باألشعة

  
مازالت السلطات اإلسرائيلية تنتهك حق الشعب الفلسطيني في التمتع بالخصوصية وتمثل إجراءاتهـا               -١٢

ذلك أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قامت بنقل هذا الجهاز من معبر            .لصحةمساساً محتمالً بحقه في التمتع با     
رفح إلى نقطة التفتيش في بيت حانون إضافة إلى معبر الكرامة والمعابر األخرى والتي يمر منها يومياً اآلالف 

 Safe View Millimeter Wave(من المسافرين والعمال الذين يتعرضون للتفتيش باستخدام هذا الجهاز الرداري 
Radar(                  وهو عبارة عن جهاز متنقل متطور أمريكي الـصنع يـستخدم تكنولوجيـا الموجـات الميليمتريـة ،

وهذا الرادار يخترق المالبـس ممـا يظهـر المـدنيين           . الهولوغرافية لفحص المسافرين والعمال الفلسطينيين    
  .مالفلسطينيين عراة كلياً وكذلك قد تؤثر موجاته اإلشعاعية على صحته

  
  الصحة النفسية

  
٪ ١٣ مريض نفسي جديد في األرض الفلسطينية المحتلة، يعاني حـوالي            ٣٠٠٠ يسجل سنوياً حوالي    -١٣
٪ مـن االخـتالالت االنفعاليـة       ٢٧و) neurosis(٪ مـن العـصاب      ١٥أمراض انفصام الشخصية و    من منهم

)affective disorders ( زيارة سنوياً ألف١٠٠كما تسجل عيادات الصحة النفسية حوالي .  
  
  نفلونزا الطيورأ
  
ة منظمة الصحة العالمية وقامت بإعداد خطة شاملة متعددة         يوزارة الصحة الفلسطينية لتوص   استجابت    -١٤

القطاعات تغطي الصحة البشرية والحيوانية معاً وعملت على تطبيق هـذه الخطـة بالتعـاون مـع مختلـف                   
 عن اكتشاف فيروس انفلونزا الطيور في مناطق قطـاع غـزة            المؤسسات المحلية والدولية عندما تم اإلعالن     

  .المحتل
  
ة الصحة العالمية   ـإن هذه الخطة عملت ومازالت تعمل في ظروف طوارئ صعبة كما عرفتها منظم              -١٥

)Complex emergencies( وتتميز هذه الظروف بانعدام األمن في أغلب المناطق الفلسطينية بسبب ممارسات ،
ائيلي المتمثلة في إعادة احتالل المدن والقرى وما تقوم به هذه القوات مـن تقطيـع األوصـال         االحتالل اإلسر 

الفلسطينية وعزلها عن محيطها الريفي مما يحد من إمكانية الوصول للخدمات الصحية والبيطرية في الوقـت                
  .المحدد

  
 المعـابر المتكـرر     كما أن لجدار الفصل العنصري وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإغـالق              -١٦

وتلعب اإلمكانيات الماديـة    . والحواجز ونقاط التفتيش دوراً معيقاً ومعرقالً لتنفيذ هذه الخطة في الوقت المحدد           
  .المحدودة دوراً معرقالً كبيراً خاصة في تعويض المزارعين المتضررين من هذا الوباء
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نسان وانعدام مقدرتنا على تشخيص     اإلوزارة الصحة على تشخيص المرض بين       إن ضعف إمكانيات      -١٧
المرض بين الدواجن لعدم وجود مختبر صحة عامة متخصص في هذا المجال كان له أكبر األثر في تـأخير                   

إن وزارة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي       فاتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة في الوقت المحدد، لذلك         
  :تيوالمنظمات المعنية بالصحة لعمل اآل

  
المنافيـة   و الإنـسانية لاممارسة الضغط السياسي على الجانب اإلسرائيلي لوقف هذه الممارسات            •

  .حتى تتمكن الفرق الصحية والبيطرية من القيام بواجبها في هذا الوقت الخطيرلالتفاقات الدولية 
  

بنـاء مختبـر    تزويد المؤسسات الصحية والبيطرية الفلسطينية بالدعم الالزم وخاصة في مجال             •
متطور للصحة العامة تكون له المقدرة على تشخيص فيروس أنفلونزا الطيـور فـي الحيـوان                

  .واإلنسان
  

 الحكومية لتتمكن من االسـتمرار      والبيطريةإيصال الدعم المالي مباشرة إلى المؤسسات الصحية          •
  .في تنفيذ الخطة الوطنية في مقاومة أنفلونزا الطيور

  
االحتالل للسماح لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمقاومة وباء األنفلونزا من      الضغط على سلطات      •

التنقل بحرية بين قطاع غزة والضفة الغربية وبين المدن والقرى في الضفة الغربيـة للمتابعـة                
  .واإلشراف على تنفيذ الخطة

  
رة أعاله حتى نـستطيع     إننا نهيب بالمجتمع الدولي ومؤسساته الصحية للمساعدة في المجاالت المذكو           -١٨

  .حماية السكان في المنطقة واإلقليم خاصة وأن األمراض المعدية ال تحترم الحدود وال تمنعها الحواجز
  

  االعتداءات اإلسرائيلية
  
 ٢٠٠٥أكد تقرير إحصائي أن عدد الشهداء في األرض الفلسطينية المحتلة منذ الثامن من شهر فبراير                  -١٩

  . جريحا١٦٩٣ً شهيداً وبلغ عدد الجرحى ٢٦٠ قد بلغ ٢٠٠٦حتى السابع عشر من شهر أبريل 
  
 ٣٤ ٥٠٧لـغ   وذكر التقرير أن عدد االنتهاكات اإلسرائيلية خالل الفترة التي أعقبت اتفاق التهدئـة ب               -٢٠

  . مواطنا٦٠٥٧ً جريحاً واعتقل ١٦٩٣ شهيداً و٢٦٠ عملية إطالق نار سقط خاللها ٣٤٢٢انتهاكاً منها 
  
 ٣٣٣وأكد التقرير أن إجمالي مساحة األرض التي صادرتها قوات االحتالل خالل الفترة المذكورة بلغ   -٢١
وأفاد التقريـر بـأن     .  عمالً ٢١٩لفترة نفسها    عدد أعمال التجريف واقتالع األشجار خالل ا       غ دونماً فيما بل   ٣٦

وتزايد عـدد   .  اعتداًء على المواطنين في مختلف أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة         ٦٧٠المستوطنين قد نفذوا    
 حـاجزاً  ٣٧٦مقارنة مع  حاجزاً ٥٠٥الحواجز اإلسرائيلية الثابتة في الضفة الغربية المحتلة حيث وصلت إلى          

وأوضح التقرير أن هناك عشرات الحاالت من احتجاز المواطنين ومنع السفر           . ٢٠٠٥في شهر أغسطس للعام     
عبر المعابر الدولية وقصف األحياء السكنية ومداهمات المنازل واستمرار األعمال في بنـاء جـدار الفـصل                 

  .العنصري
  
ت التعسفية من قبـل     وأكد التقرير على التزام الجانب الفلسطيني بالتهدئة رغم تعرضه الدائم لإلجراءا            -٢٢

قوات االحتالل اإلسرائيلي وارتكاب هذه األخيرة لجميع أنواع االنتهاكات بحق الشعب الفلـسطيني مـستخدمة               
  .إلى إلحاق أكبر الخسائر المادية والبشرية والمعنوية بالشعب الفلسطينية إمكانياتها العسكرية التي أدت كاف
  
 قذيفـة   ٤٠٠لمناطق قطاع غزة الشمالية والشرقية بحـوالي        إن استمرار القصف اإلسرائيلي اليومي        -٢٣

ألسر الفلسطينية  ايومياً من البحر والبر والجو قد أدى إلى صعوبة الحياة في هذه المناطق مما حذا بالكثير من                  
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إلى ترك مناطق سكناهم، وصعوبة الوصول للخدمات الصحية، وصعوبة تزويد هذه المناطق بالمواد الطبيـة               
  .مستشفيات والرعايات األوليةالالزمة لل

  
  نقص األدوية

  
حذر وزير الصحة الفلسطيني مـن كارثـة إنـسانية فـي حـال اسـتمرار الحـصار اإلسـرائيلي                      -٢٤

واستمرار قطع المعونات عن الشعب الفلسطيني نتيجة للقـرارات المتعجلـة للواليـات المتحـدة واالتحـاد                 
عات وزارة الـصحة جـراء      موجـودة فـي مـستود     دويـة ال  ي، وكشف عن نقص حاد في كميات األ       األورب

  . وإغالقها للمعابر التجاريةصار قوات االحتالل لقطاع غزةاستمرار ح
  
أكد وزير الصحة أن المخزون االستراتيجي لألدوية والـذي يـستخدم فـي أوقـات الطـوارئ قـد              -٢٥

ط والـسكري،   نفذ، وأن المستشفيات تعاني من نقص شديد في أدوية مرضـى الـسرطان والقلـب والـضغ                
كما أن هناك نقصاً حاداً في أدوية مرضى غسيل الكلى ومحاليـل الغـسيل ومـواد تعقـيم أجهـزة غـسيل                      
الكلى باإلضافة إلى النقص الشديد في خيوط الجراحة الطبيـة وأدويـة التخـدير والغـازات الطبيـة، كمـا                    

  .المستشفيات من نقص متكرر في المواد الغذائية الالزمة للمرضىتعاني 
  
لـيس مـن    ( شهرياً لتسيير نفقاتهـا التـشغيلية فقـط          اً ماليين دوالر  ٤إن وزارة الصحة تحتاج إلى        -٢٦

حيث يعيق اإلغالق المتكـرر عمـل المستـشفيات ويحـول دون وصـول الكثيـر مـن                  ) ضمنها الرواتب 
  .المساعدات المقدمة من جهات ومؤسسات دولية

  
 الماليـة المباشـرة للـسلطة الفلـسطينية حيـث           وحذرت منظمة أطباء العالم من وقف المـساعدات         -٢٧

ينذر هذا الوضع بتـدهور الوضـع الـصحي فـي ظـل تزايـد الفقـر والبطالـة بـصورة كبيـرة بـين                         
  .الفلسطينيين

  
  :القيود على الخدمات اإلنسانية واالعتداء على الطواقم الطبية

  
لقمعيـة المتواصـلة،    قوات االحتالل الـصهيوني القطـاع الـصحي مـن االعتـداءات ا             يلم تستثن   -٢٨

حيث باتت المؤسسات العاملة في القطاع الـصحي بمـا فيهـا وزارة الـصحة والعديـد مـن المؤسـسات                     
األخرى مثل الهالل األحمـر الفلـسطيني والـصليب األحمـر الـدولي واألونـروا عرضـة لالنتهاكـات                   

وقـد تمثلـت هـذه       واالعتداءات من قبل جيش االحتالل اإلسـرائيلي فـي األرض الفلـسطينية المحتلـة،               
ل اإلسـرائيلي ضـد     سـها جنـود االحـتال     راالعتداءات واالنتهاكات في االعتـداءات المتكـررة التـي يما         

نيين العزل والقطاع الـصحي، والقتـل المتعمـد خـارج القـانون، والعمليـات العـسكرية                 المدنيين الفلسطي 
  .ضد المدنيين الفلسطينيين، ومنع وصول المساعدات اإلنسانية

  
 سيارة إسعاف بشكل    ٣٨، وتدمير    اعتداءً ٣٨٣ عدد االعتداءات اإلسرائيلية على سيارات اإلسعاف        بلغ  -٢٩

بلغ عدد االعتداءات علـى المؤسـسات        .من الوصول لتقديم خدمات طبية    إسعاف   سيارة   ٢٠٥١كامل، ومنع   
 .أثنـاء عملهـم    مصاباً   ٤٤٧بلغ عدد المصابين في القطاع الصحي وسائقي اإلسعاف           . اعتداءً ٣٧٥ة  يالصح

٪ من الطواقم الطبيـة     ٧٥ . من العاملين في القطاع الصحي وسائقي اإلسعاف أثناء تأدية واجبهم          ٣٦استشهاد  
غير قادرة على الوصول إلى أماكن عملهم بسبب تقطيع أوصال الوطن، مما أدى إلى تدهور الخدمات الطبيـة      

  .ومستويات تغطية التطعيم، ومتابعة برامج صحة األم والطفل
  
تناشد وزارة الصحة المؤسسات الصحية الدولية بالضغط على سلطات االحتالل اإلسـرائيلي لوقـف                -٣٠

اعتداءاتها على المؤسسات الصحية الفلسطينية وسيارات اإلسعاف والطواقم الطبيـة وأن تحتـرم االتفاقـات               
  .الدولية
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  القيود على المرضى
  
٪ من مجموع المرضى الذين ٣٧ مريضاً يمثلون ١٨٢٣ة ، منعت السلطات اإلسرائيلي٢٠٠٥منذ بداية    -٣١

احتاجوا إلى العالج التخصصي في المستشفيات اإلسرائيلية ومستشفيات الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس              
 حتـى  ٢٠٠٦ مريضاً من العالج التخصصي في هذه المستشفيات منذ يناير          ٥٦٢كما منعت إسرائيل     .الشرقية

. ٪ على التـوالي   ٣٥٪ و ٤٠ حيث كانت نسبة األطفال والسيدات من بين هؤالء المرضى           ،٢٠٠٦نهاية أبريل   
 .أمراض الدم بين األطفال .عيوب خلقية في القلب بين المواليد واألطفال      :وعانى المرضى من األمراض اآلتية    

 .ناية المركزة مرضى الع  .التشخيص بالمسح الذري   .جراحة العيون وزراعة القرنيات     .قسطرة قلبية  .األورام
  .الخدج الذين يحتاجون إلى العناية المركزة

  
 ال تسمح للحاالت المرضـية      ٢٠٠٦ يناير   ٢٥والجدير بالذكر أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومنذ          -٣٢

من الدخول للعالج في المستشفيات اإلسرائيلية ومستشفيات الضفة الغربيـة          ) ما عدا الحاالت الطارئة   (الجديدة  
ما فيها القدس الشرقية، وتسمح فقط للحاالت الطارئة ومتابعة الحاالت القديمـة مـن بـين الـسيدات           المحتلة ب 

  . سنة٤٠ سنة والرجال المرضى فوق عمر ٣٥المرضى فوق عمر 
  

  :جدول يوضح أهم االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المدنيين العزل والطواقم الطبية
  

  ١٠/٣/٢٠٠٦ حتى تاريخ ٢٩/٩/٢٠٠٠من تاريخ   المؤشر

  ٥٦ ٣٨٠  عدد الجرحى

  ٤ ١٠٦  عدد الشهداء

  ٩٣٥  عدد الشهداء األطفال

  ٣٦  شهداء الطواقم الطبية وسائقي اإلسعاف

  ٣٨٣  عدد حوادث االعتداء على سيارات اإلسعاف

  ٤٤٧  المصابين من سائقي اإلسعاف والطواقم الطبية

  ٣٨  عدد السيارات المدمرة

يجة االعتـداء  عدد سيارات اإلسعاف التي تضررت نت 
  ١٣٥  عليها

  ٢ ٠٥١  عدد إعاقات سيارات اإلسعاف

  ٣٧٥  االعتداء على المراكز والمؤسسات الصحية

  ١٢٩  موت مرضى على الحواجز اإلسرائيلية

والدات حوامل عند الحـواجز اإلسـرائيلية نتيجـة         
  ٦٨  الحصار

  ٣٩  وفاة أجنة جراء الوالدات على الحواجز

  ١ ٣٨٩ ١٩  فهاعدد األشجار التي تم تجري
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  جدار الفصل العنصري
  
يقول مكتب األمم المتحدة العامل في األرض الفلسطينية المحتلة والذي يراقب عن كثب القضايا   -٣٣

٪ من الجدار على أراضي ٧٥المترتبة على بناء جدار الفصل العنصري أنه حتى أكتوبر الماضي شيد نحو 
  .١٩٦٧ العاملجدار يسير مع الحدود التي كانت قائمة قبل حرب ٪ من ا٢٥الضفة الغربية المحتلة وأن حوالي 

  
يؤدي الجدار والمستوطنات إلى عزل تجمعات سكانية بكاملها عن أهم المرافق الصحية التي تخدمهم                 -٣٤

 ألـف فلـسطيني    ٧٠كمستشفى العيون ومستشفى المقاصد في القدس المحتلة ومما يشكل خطراً على أكثر من              
 ألـف   ٤٦كما يشكل الجدار خطراً على مدينة قلقيلية ويمنع سكانها البالغ عـددهم              .المقدسيةيحملون الهويات   

ف  ساعات ونـص   ٣ث يستغرق الوصول إليه     نسمة من الوصول إلى المستشفى الوحيد الموجود في المدينة حي         
ـ      ٨٠أضف إلى ذلك أن      . دقيقة ٢٠يتجاوز   الساعة بعد أن كان ال     عوبة فـي    ألف فلسطيني باتوا يواجهون ص

 ألف فلسطيني ال يجدون خـدمات       ٣٥والقدس المحتلة، إضافة إلى     اهللا  الوصول إلى الخدمات الطبية في رام       
كما أن الجدار قد عزل مناطق كاملـة عـن           . آالف مواطن إلى أي خدمات صحية      ٥صحية كافية بينما يفتقر     

ناطق جنين وسلفيت ومنطقـة     بعضها البعض مما يصعب الوصول إلى الخدمات الصحية كما هو حاصل في م            
  .قلنديا وبيت لحم

  
تناشد وزارة الصحة الدول والمؤسسات الصحية بالضغط على الحكومة اإلسرائيلية الحتـرام قـرار                -٣٥

محكمة العدل الدولية في الهاي والخاص بوقف بناء جدار الفصل العنصري وهدم ما تـم بنـاءه وتعـويض                   
  .من أضرار وخسائر فادحةالفلسطينيين عما لحق بهم وبممتلكاتهم 

  
   طفل٥٠٠ من بينهم ٢٠٠٠ ألف مواطن اعتقلوا منذ بداية عام ٢٠: األسرى

  
 ألف  ٦٥٠ وحتى مارس من العام الحالي أكثر من         ١٩٦٧اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ العام         -٣٦

 سجناً ومعتقالً ومركز    ٣٠ منهم ما زالوا رهن االعتقال في السجون اإلسرائيلية موزعين على            ٩٤٠٠مواطن،  
واعتقلت القوات اإلسرائيلية   .  معتقالً أمضوا أكثر من عشرة أعوام في السجون اإلسرائيلية         ٤٢١توقيف، منهم   

  . فلسطيني٤٠٠٠ وحتى شهر مارس من العام الحالي أكثر من ٢٠٠٥منذ إعالن التهدئة في نهاية فبراير 
  
 بسبب التعذيب أو القتل بعد االعتقـال أو         ١٩٦٧نذ العام    أسيراً م  ١٨٣بلغ عدد الشهداء من األسرى        -٣٧

 شـهيداً قـد     ٦٩ من األسرى استشهدوا نتيجة للقتل المتعمد خارج القانون بعد االعتقال و           ٧٢. اإلهمال الطبي 
 شهيداً استشهدوا نتيجة اإلهمال     ٤٢سقطوا نتيجة ممارسات التعذيب داخل أقبية السجون والتحقيق اإلسرائيلية و         

 نحو عـشرة    ١٩٦٧العام  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ       و .وعدم تلقي الرعاية الطبية المطلوبة    الطبي  
 أسيرة رهن االعتقال ولم يتجاوز أعمار       ١٢٠، حيث ال تزال     ٢٠٠٠ أسيرة منذ العام     ٥٠٠ منهن   آالف امرأة، 

 ٦٠الحرمان من رعاية حوالي      أماً أسيرة يعشن مرارة السجن و      ١٦ عاماً ويوجد بين األسيرات      ١٨ أسيرات   ٥
 طفالً في األسر، من بيـنهم       ٣٣٠، ما زال منهم     ٢٠٠٠ طفالً قد اعتقلوا منذ عام       ٤٠٠٠كما أن أكثر من     . ابنا
  .ة والعالج المناسبينون أمراضاً مختلفة في ظل حرمانهم من الرعاية الصحا يع طفالً مريضا٧٠ً
  
 السجون اإلسرائيلية والتي نقلت مـن       ييح األسيرة ف  للسيدة سمر صب  خراً  ؤمومن المستهجن ما حدث       -٣٨

داخل السجن اإلسرائيلي لمستشفى الوالدة وهي مقيدة اليدين والرجلين وُعريت أثناء تفتيشها أمام عيون الجنود               
إن هذا يـدعو    . اإلسرائيليين ووضعت وليدها البكر والذي سيعيش معها داخل السجن كأصغر سجين في العالم            

 والمؤسسات اإلنسانية والحقوقية لرفع صوتها من أجل الحفاظ على حقوق األسرى الفلسطينيين             يالمجتمع الدول 
  .بصفة عامة واألسرى من األمهات واألطفال بصفة خاصة
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 أسلوب تعذيب تمارسها إسرائيل في سـجونها ضـد   ٧٦وأحصت جمعية أنصار السجين ما مجموعه        -٣٩
 وهـو   إلى الضرب وزاد عدد الذين وضعوا داخل الثالجة،       ٪ من األسرى    ٩٨األسرى، حيث تعرض أكثر من      

رى الذين تعرضوا   ٪ من األس  ٣٢إن  . ٪٦٠من أساليب التعذيب الممارس في السجون اإلسرائيلية، على         واحد  
٪ من األسرى من آثار نفسية عميقة ووسواس قهـري،          ٣٨آثاراً جسدية، بينما يعاني ما نسبته       للتعذيب يعانون   

اشـد  ننلهـذا فإننـا     . ن حاالت اكتئاب جراء ما تعرضوا له داخل السجون اإلسـرائيلية          ٪ منهم م  ٤٨ويعاني  
 ورصـد   الل اإلسرائيلي وتوثيق جميع حـاالت التعـذيب       المؤسسات الحقوقية متابعة التعذيب في سجون االحت      

  .الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية التي يتعرض لها األسرى الفلسطينيون
  
  

  
=     =     =  


