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  تقرير مرحلي
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  .الستين الصحة العالمية ية بإحالة التقرير المرفق إلى جمعة العامة المديرتتشرف
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  ةـالمقدم

، بعيد االنتخابات التـشريعية     ٢٠٠٦أبريل،  / تعاني األرض الفلسطينية المحتلة منذ مطلع شهر نيسان         -١
ادية وأمنية صعبة جـداً حولـت حيـاة المـواطنين           في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، من أوضاع اقتص       

الفلسطينيين إلى حياة صعبة، حيث تعرضت األرض الفلسطينية إلى سياسة حصار وإغالق وعدوان لم يـسبق                
فمن ناحية قامت السلطات اإلسرائيلية بفـرض       . لها مثيل تعتبر األشد واألطول منذ تاريخ االحتالل اإلسرائيلي        

. فراد والبضائع بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة ومـع إسـرائيل             قيود مشددة على حركة األ    
باإلضافة إلى تعطيل حركة التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي، األمر الذي أدى إلى تضرر كافـة                 

لـى  تحويل عوائد الضرائب التـي تجبيهـا ع       وعدم  قامت بتجميد   و. القطاعات االقتصادية بشكل مباشر وكبير    
، كما أوقفت تحويـل   في الشهر أمريكي  مليون دوالر  ٥٥لى  إوالتي تصل   الفلسطينية   لمناطق السلطة    الواردات

 مليـون   ١٠,٨ العاملين داخل إسرائيل، والتي انخفضت قيمتها من         نعائدات التأمين الصحي للعمال الفلسطينيي    
 من العمل   نب منع العمال الفلسطينيي   ، بسب ٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكي في      ٢,٨ إلى   ١٩٩٩دوالر أمريكي في    

ومن ناحية أخرى أوقفت الدول المانحة المساعدات الماليـة المباشـرة للحكومـة الفلـسطينية               . داخل إسرائيل 
كل هذا أدى إلى تدهور خطير فـي المـستوى المعيـشي            . واستبدلتها بآليات جديدة تركز على أعمال اإلغاثة      

  . هم اإلنسانية نتيجة ارتفاع معدالت البطالة والفقرللمدنيين الفلسطينيين وتفاقم أوضاع

إن كل هذه الظروف كان لها أكبر األثر على الوضـع النفـسي واالجتمـاعي والـصحي للمجتمـع                     -٢
لذلك فإن القطاع الصحي الفلسطيني وفي مقدمته وزارة الصحة هو من أكثر المتضررين من هـذه         . الفلسطيني

المقرر الرسمي لمجلس حقوق اإلنـسان،      " بول هانت "اشى مع ما ذهب إليه السيد       إن هذا يتم   .األوضاع البائسة 
أن "، حول حقوق اإلنسان والصحة، حيث أكـد علـى           ٢٠٠٧ مارس   ٢٨في كلمته أمام المجلس الذي عقد في        

القطاع الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة يتعرض لكارثة حقيقية بسبب الحصار المالي الـذي تفرضـه                
لمانحة وإسرائيل على الشعب الفلسطيني، مما أدى إلى عدم دفع رواتب العـاملين الـصحيين لـشهور                 الدول ا 

عديدة، والذين دخلوا في إضرابات طويلة عن العمل للمطالبة بمرتباتهم األساسية، وبالتالي إلى وقف خـدمات                
بما " ية للمرضى المزمنين  الرعاية الصحية األولية وإغالق غرف الطوارئ في المستشفيات ووقف توزيع األدو          

كما أدى هذا الحصار إلى تعرض مناطق عديدة في قطاع          . فيهم مرضى األورام وأمراض الدم والفشل الكلوي      
غزة إلى كارثة بيئية لم يكن آخرها ما حدث للسكان المدنيين في قرية أم النصر البدوية في شمال قطاع غـزة                     

  . خزان تجميع هذه المياهوالتي غرقت في مياه الصرف الصحي بعد انهيار

هذا باإلضافة إلى تراكم جبال القمامة والنفايات الصلبة في شوارع مدن وقرى قطـاع غـزة نتيجـة                    -٣
إضراب عمال النظافة في بلديات قطاع غزة عن العمل لعدم تلقيهم مرتباتهم لشهور طويلة بسبب عدم مقـدرة                  

  . نين الفلسطينيين لتدهور األوضاع االقتصاديةالبلديات من تحصيل الرسوم المستحقة لها على المواط

أن الحصار المالي الذي تفرضه الـدول المانحـة علـى الـسلطة الفلـسطينية               "وأضاف السيد هانت      -٤
إن وقف الدعم عن القطاع الصحي ال يؤدي        . يتماشى مع واجباتها ومسؤوليتها في الدفاع عن حقوق اإلنسان         ال

ار وكارثة صحية للمدنيين بما فيهم األطفال والنساء وذوي االحتياجـات  إلى حصار اقتصادي فقط بل إلى حص 
حيث لم يمر علينا في التاريخ أن مارست الدول المانحة مثل هذا الحصار الصحي علـى المرضـى                  . الخاصة

  ".والضعفاء وكبار السن الذين يعيشون تحت االحتالل

لتي تقدمها الدول المانحة بطرق مختلفة وبعيـداً        أن المساعدات اإلغاثية المؤقتة ا    "وأوضح السيد هانت      -٥
عن الحكومة الفلسطينية المنتخبة ال يمكن أن تفي بمتطلبات القطاع الصحي لتقديم الخدمات الصحية األساسـية                

إن . إن حماية حقوق اإلنسان الصحية واجب دائم وهام خاصة في ظل األزمـات الـسياسية              . للسكان المدنيين 
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لت في السنة األخيرة في حماية حقوق المرضى والضعفاء وكبار الـسن فـي األراضـي               الدول المانحة قد فش   
لذلك كان على الدول المانحة أن تقدم مساعداتها على وجه الـسرعة للقطـاع الـصحي                ". الفلسطينية المحتلة 

سات  من المؤس  ٪٦٠الفلسطيني من خالل وزارة الصحة المسؤولة عن هذا القطاع والتي تملك وتدير أكثر من               
  . الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة

  الوضع االقتصادي 

صـندوق  ووزارة المالية،   ولجنة خبراء من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،        فى تقييم قامت به       -٦
تراجعت قد   ٢٠٠٦خالل عام   الفلسطينية  عملية تحصيل إيرادات الحكومة     تبين أن   النقد الدولي، والبنك الدولي     

 مليون  ٣٥١ ما قيمته    ٢٠٠٦، حيث بلغت اإليرادات المحصلة خالل عام        ٢٠٠٥ مقارنة مع عام     ٪٧١,٠بنسبة  
، وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو توقف        ٢٠٠٥ مليون دوالر أمريكي عام      ١,٢٠٩دوالر أمريكي، مقابل    

ـ لسطينية  نيابة عن السلطة الوطنية الف    بتحصيلها  إسرائيل عن تحويل أموال الضرائب التي تقوم          التفاقيـة   اًوفق
 تـم   ، مليـون دوالر أمريكـي     ٧٣٣ بما يقارب من     ٢٠٠٦ قدرت قيمتها خالل العام      باريس االقتصادية، حيث  

 أي قبل تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها ٢٠٠٦بداية العام  منها  مليون دوالر أمريكي ٦٩استالم ما يقارب من     
  .٢٠٠٦ نهاية شهر آذارفي 

 ٪٤٤,٦تراجع في النفقات العامة، حيث تم دفع ما نـسبته           مع  لمستوى من اإليرادات    تزامن هذا ا  ولقد    -٧
كما بلغت نسبة التراجع في     . ٢٠٠٦ مليار دوالر أمريكي خالل العام       ١,٢من مستحقات الموظفين التي تقارب      
 ٢٠٠٦لعـام    خالل ا  ٪٧٥,٥ وتراجعت النفقات التطويرية بنسبة      ٪٣٧,٥النفقات التشغيلية والرأسمالية حوالي     

  .٢٠٠٥مقارنة مع العام 

وفي تقرير لمكتب مراقبة األوضاع اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة التابع لألمم المتحدة أشار                -٨
 من األسر الفلسطينية،    ٪٣٤ ووصل معدل فقدان األمن الغذائي إلى        ٪٦٥إلى أن معدالت الفقر قد وصلت إلى        

 بين  ٪٤١,٨ إلى   ٪٣٣,١ن األمن الغذائي، كما ارتفعت نسبة البطالة من          من األسر معرضة لفقدا    ٪١٢كما أن   
  . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

 مع إمكانية   ٢٠٠٧ويشير أكثر السيناريوهات تفاؤالً إلى استمرار تردي األوضاع االقتصادية في عام              -٩
 .٢٠٠٦حدوث تحسن طفيف على هذه األوضاع مقارنة مع عام 

  التأمين الصحي

 مليون دوالر أمريكي    ١,٧كر أن عائدات التأمين الصحي االختياري قد انخفضت من          ومن الجدير بالذ    -١٠
، بـسبب سـوء     ٪٢٩,٣، أي بنسبة انخفاض مقـدارها       ٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكي في      ١,٠ إلى   ١٩٩٩في  

ل كما أن عائدات التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين داخ  .  األوضاع االقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة     
 مليون دوالر أمريكي، أي بنسبة انخفاض       ٢,٨ مليون دوالر أمريكي إلى      ١٠,٨ من   اًإسرائيل قد انخفضت أيض   

 عن نفس الفترة المذكورة أعاله، بسبب منع نسبة كبيرة من العمال الفلسطينيين مـن العمـل                 ٪٦٩,٧مقدارها  
  . داخل إسرائيل

لفلسطينيين وال تقوم بتحويلها إلى حـساب وزارة         تحتجز عائدات التأمين الصحي للعمال ا      لإن إسرائي   -١١
الصحة منذ سنوات طويلة، مما يؤدي إلى نقص موارد وزارة الصحة ويؤثر على مقدرتها في االعتماد علـى                  

 .ذاتها في تقديم الخدمات الصحية األساسية
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  جدار الضم والفصل العنصري

سلسلة حلقات متتالية تهدف إلى تدمير      يمثل جدار الضم والفصل العنصري، حلقة خطيرة جداً ضمن            -١٢
ممارسـة سـيادتها    الحياة و قادرة على   وكافة اإلمكانيات التي من شأنها أن تكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة            

 لألسر الفلسطينية في التجمعات التـي يمـر         اًنفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح      .على أراضيها 
 من األسر الفلسطينية    ٪٦٥,٠في الضفة الغربية حيث تشير النتائج إلى أن         جدار الضم والتوسع من أراضيها      

في ) المستشفيات والمراكز الطبية  (الواقعة داخل جدار الضم والتوسع شكل لها االنفصال عن الخدمات الطبية            
 لألسر الواقعة خارج جـدار الـضم        ٪٣٩,٤ في الحصول على الخدمات الصحية، مقابل        اًمراكز المدن عائق  

 من األسر التي تقـيم      ٪٦٣,٣ لـ   اًكما شكل عدم قدرة الكادر الطبي من الوصول إلى التجمع عائق          . لتوسعوا
كما أشارت نتائج المسح فيما يتعلق بالعوائق أمام       .   من األسر التي تقيم خارج الجدار      ٪٣٦,٣داخل الجدار و    

 األسر الفلسطينية شـكل الجـدار        من ٪٨٢,٩حركة وتنقل بعض أفراد األسر المقيمين داخل الجدار، إلى أن           
  . في الحركة وزيادة في الوقت الالزم للتنقل وعبور الحواجزاًألفرادها عائق

وأكد تقرير صادر عن مكتب مراقبة األوضاع اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة التابع لألمـم                 -١٣
 و تم بناء أكثـر مـن        ٪٤٠ قد زاد بنسبة     المتحدة بأن عدد نقاط التفتيش والحواجز الداخلية في الضفة الغربية         

  . كلم٧٠٣نصف جدار الفصل العنصري البالغ طوله 

وتعاني محافظة جنين ومحافظة طولكرم ومحافظة قلقيلية ومحافظـة سـلفيت ومحافظـة القـدس                 -١٤
ومحافظة بيت لحم بشكل خاص، من مرور الجدار في أراضيها، حيث تقوم سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي                 

 .ة آالف الدونمات من األراضي، وهدم آالف المنازل في المناطق التي يمر فيها الجداربمصادر

 وبواقـع   ٢٠٠٤-٧-٩علماً أن محكمة العدل الدولية في الهاي قد قضت في قرارها الصادر بتاريخ                -١٥
 لقضاة المحكمة مقابل صوت قاضي واحد، أن جدار العزل، الذي تقيمـه إسـرائيل فـوق                 اًأربعة عشر صوت  

األرض الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، وبـدفع     
وطالبت المحكمة كل الـدول     . تعويضات لكل المتضررين بما في ذلك القاطنون في القدس الشرقية وما حولها           

ت األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، إلى       ودع". الجدار"أن ال تعترف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء          
  . النظر في أي إجراءات أخرى إلنهاء الوضع غير القانوني للجدار

  السياسة اإلسرائيلية على المعابر الفلسطينية

التزال إسرائيل تسيطر على المجال الجوي والمياه اإلقليمية والمعابر المؤدية إلى األرض الفلسطينية               -١٦
وحسب القانون الدولي تبقى إسرائيل قوة احتالل       .   في حركة األشخاص من وإلى قطاع غزة       المحتلة، وتتحكم 

 للقانون الدولي اإلنساني، وال ينهي وال يغير الوضع         اًطالما استمرت سيطرتها على المعابر، ويشكل ذلك انتهاك       
  . القانوني لقطاع غزة

 الواسعة التي نفذتها قـوات االحـتالل        العسكريةيزال قطاع غزة يعاني حتى اآلن مما خلفته الحملة          ال  -١٧
، غـزة  وقامت على إثرها بإغالق المعابر المؤدية إلـى قطـاع       غزة على قطاع    ٢٠٠٦اإلسرائيلي في صيف    

 والمواد الخام الالزمة إلعادة بنـاء البنيـة         اإلنسانيةوحرمان سكان القطاع من المواد الضرورية والمساعدات        
وتحذر المنظمات اإلنسانية من كارثة إنسانية خطيرة في القطـاع، وأن           . يش اإلسرائيلي التحتية التي دمرها الج   

وأن هذا الحصار وهذه القيود ستؤدي إلى تصعيد ملحـوظ          . ما تقوم به إسرائيل هو عقاب جماعي للفلسطينيين       
 . في نسبة البطالة والفقر، وإلى عرقلة تطوير المشاريع االقتصادية وإصالح البنى التحتية
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، فإن معبر   ٢٠٠٧وحسب التقرير الصادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في آذار               -١٨
من أيام العمـل فـي عـام        ) ٪٤٣ (اً يوم ١٥٨رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر قد أغلق بشكل كامل لمدة            

ر المنتظم لرجال األعمـال     ، بينما عمل بشكل جزئي في المدة الباقية من العام، مما أدى إلى منع العبو              ٢٠٠٦
رغم أن السلطات اإلسـرائيلية قـد   . والمرضى المحتاجين لتلقي العالج وإجراء الفحوصات الطبية في الخارج        

من أيام العمل   ) ٪٢٩ (اً يوم ٨٩ لمدة   ٢٠٠٦المخصص للتبادل التجاري في عام      " كارني"أغلقت معبر المنطار    
 ٢٠٠٤ عام   ٪١٩ و   ٢٠٠٥ عام   ٪١٨مقارنة مع   ) عمل المقررة  من ساعات ال   ٪٦٧إال أنها أغلقته بنسبة     (فقط  

 فقط من الشاحنات من تصدير البضائع نتيجة إلجراءات التشغيل البطيئة           ٪٤٠و تستطيع نسبة    . من أيام العمل  
  .المتعمدة أو بسبب إغالق السلطات اإلسرائيلية للمعبر بشكل مفاجئ

 يوماً  ٢٠٧ بشكل تام لمدة     ٢٠٠٦كة األفراد خالل    المخصص لحر " إيريز"كما أغلق معبر بيت حانون        -١٩
وعمل بشكل جزئي في المدة الباقية أمام المرضى والحاالت اإلنسانية وبعـض التجـار   )  من أيام العمل  ٪٥٧(

  . الذين يحملون تصاريح خاصة من خالل تنسيق مسبق مع السلطات اإلسرائيلية

  الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش في الضفة الغربية

 مداخل القرى   على ونقاط التفتيش  المتواجدة على الحواجز العسكرية      ةتكرس قوات االحتالل اإلسرائيلي     -٢٠
في الضفة الغربيـة    من حواجزها العسكرية    السلطات اإلسرائيلية    كثفت   حيث .والمدن الفلسطينية واقعاً مأساوياً   

إلى كانتونات صغيرة وتمنع الفلسطينيين مـن       بشكل استفزازي، وتؤدي هذه الحواجز إلى تقسيم الضفة الغربية          
، من أجل الوصول إلى مستوطناتهم      نالوصول إلى الطرق الرئيسية التي تخصص فقط للمستوطنين اإلسرائيليي        

فصل المـدن والقـرى عـن       كما تلعب هذه الحواجز دوراً كبيراً في        . المقامة على األرض الفلسطينية المحتلة    
هـذه الحـواجز     ، وتسبب  األراضي الفلسطينية ويحول دون تواصل سكانها       مما يقطع أوصال   ،بعضها البعض 

 ممارسـات الجنـود اإلسـرائيليين واسـتفزازاتهم     أن كما .خلق الكثير من ألوان المعاناة للمدنيين الفلسطينيين     
يلية البنك الدولي أن الحـواجز اإلسـرائ      ويؤكد  . المستمرة والمقصودة يضاعف من معاناة المدنيين الفلسطينيين      

  .تعمل على خنق االقتصاد الفلسطيني المحاصر

ويقدر تقرير صادر عن مكتب مراقبة األوضاع اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة التابع لألمـم                 -٢١
 حـاجزاً   ٥٤٧ حـوالي    ٢٠٠٦المتحدة بأن عدد نقاط التفتيش والحواجز الداخلية في الضفة الغربية قد بلغ في              

  .  ٢٠٠٥ مقارنةً مع ٪٤٠ وأن هذه الحواجز قد زادت بنسبة ونقطة تفتيش عسكرية،

 يتم وضعها   اً فجائي اً حاجز ١٥٠هذا باإلضافة إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تعمل على إقامة نحو              -٢٢
  . على نحو غير متوقع أسبوعياً، ال تسمح للفلسطينيين بأن ينظموا حياتهم اليومية

  :هم بالحواجز يكون من خاللأما بالنسبة للمرضى فإن تأثر  -٢٣

إغالق الحواجز أليام متتالية في األعياد اليهودية وأيام الطوق األمني مما يـشكل خطـراً علـى              •
  .حياتهم

 . على حياتهم ويفاقم أمراضهماًتأخير المرضى على الحواجز مما يشكل خطر  •
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لوقت الذي يكون فيـه     اضطرار المرضى للمشي أحياناً والنزول من الحافالت أو السيارات في ا            •
المريض في حالة صحية حرجة، غير قادر على المشي أو ممنوع من المشي، مما يفاقم وضعه                

 .الصحي

يضطر المرضى إلى تحمل المرض وعدم معالجته أحيانـاً بـسبب األعبـاء المتمثلـة بتعقيـد                   •
 .اإلجراءات وطول االنتظار على الحواجز وزيادة التكاليف المترتبة على ذلك

 .هناك حاالت مرضية ال تحتمل التأخير على الحواجز مما يشكل خطراً عليها  •

  الوضع البيئي

 بالبيئة الفلسطينية، وسـاهمت بتغييـر مالمحهـا،         اً بالغ اًلقد ألحقت ممارسات سلطات االحتالل دمار       -٢٤
فية والحـواجز   فمصادرة األراضي الفلسطينية من أجل إقامة المستوطنات والمناطق الصناعية والطرق االلتفا          

الترابية ونقاط التفتيش وبناء جدار العزل العنصري، أدت إلى غياب التكامل الجغرافي بين المناطق الخاضعة               
  . على تحقيق تنمية مستدامة وإدارة بيئية سليمةاًللسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية، مما انعكس سلبي

الناتج عن مخلفات الصناعات اإلسرائيلية الخطيرة ودفن    كما أن السيطرة على الموارد المائية والتلوث          -٢٥
ومن األمثلـة علـى الممارسـات       . النفايات الخطرة داخل األراضي الفلسطينية، أدى إلى تفاقم التدهور البيئي         

 من النفايات الكيماوية الخطرة مدفونة في أراضـي         الً برمي ٢٥٠اإلسرائيلية في هذا المجال، هو اكتشاف نحو        
 محافظة جنين، وهي عبارة عن مخلفات أحد مصانع الطالء والدهانات فـي مـستعمرة جـانيم،                 التوت في  أم

كذلك تم اكتشاف مخلفات مدفونة في مناطق قلقيلية وعزون وجيـوس           . وغالبيتها مواد خطيرة وقابلة لالشتعال    
 في الضفة   اًموقع ٥٠وتمكنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية من رصد أكثر من          . وطولكرم شمال الضفة الغربية   

ـ      . الغربية، تم دفن النفايات السامة والخطرة فيها من قبل اإلسرائيليين           اًإن جميع هذه الممارسات تـشكل انتهاك
  .لحقوق اإلنسان الفلسطيني البيئية

 السد الترابي ألحواض المياه العادمة في قرية أم النصر شمال قطاع غزة في السابع         انهيارلم يكن   كما    -٢٦
 آخـرين   ١١وفقـدان    أشخاص   ٥ذار بالحادث البسيط حيث ذهب ضحيته ما ال يقل عن           آمن شهر   شرين  عوال

جتيـاح  اجـراء    منزالً تدميراً جزئياً     ٢٥٠و بالكامل    منزالً ١٠٠ر أكثر من    يدمت و اً شخص ٢٥وجرح أكثر من    
لمناطق المجاورة هـو     النصر وا  أمومن المخاطر البيئية والصحية التي تواجه قرية        . المياه العادمة لهذه القرية   

 ٥٠٠ إلـى تسرب المياه العادمة إلى أحواض المياه الجوفية وبالتالي تلوثها، حيث يصل تركيز النيترات فيهـا                
، مما سيؤدي إلـى إصـابة   ملغم لكل لتر وهو عشر أضعاف الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية     

  . لكلويالمواطنين بصفة عامة واألطفال بصفة خاصة بالفشل ا

عمل أيـضا   تقف عند تلوث المياه الجوفية ومياه الشرب فقط بل س         تإن آثار وتداعيات هذه الحادثة لن         -٢٧
على انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة التي ستساهم بشكل كبير في تفشي األمراض الخطيرة مثـل                

   . في المنطقة والمناطق المجاورةالقاطنينالكوليرا وغيرها من األوبئة بين المواطنين الفلسطينيين 

 وبالتالي فهـي    ،سرائيل هي المسؤول األول عن هذه الكارثة البيئية واإلنسانية الخطيرة         إتعتبر دولة   و  -٢٨
، حيـث عملـت     صالح ما تسببت به من دمار     إضرار التي تسببت بها و    مسؤولة عن تعويض المدنيين عن األ     

  :إسرائيل على
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سرائيلي تنفيذ مشروع خط فائض قامت سلطة المياه الفلـسطينية          رفض سلطات االحتالل اإل     )١(
 .قبل خمسة أعوام باإلعداد له من أجل تخفيف العبء عن هذه األحواض

القصف اإلسرائيلي المستمر للمنطقة وسقوط القذائف في محيط جدران بـرك تجميـع ميـاه                )٢(
رابيـة التـي تحمـي هـذه        الصرف الصحي، مما أسهم في حصول ارتجاجات في بنية الـسواتر الت           

  .الخزانات، وأدى إلى انهيارها

 .منع تنفيذ مشروع إيصال المياه العادمة إلى البحر في منطقة شمال غزة  )٣(

  الوضع الصحي

  : تبين ما يلي٢٠٠٦في مسح أجراه مركز اإلحصاء الفلسطيني في ديسمبر   -٢٩

  .في دير البلح) ٪٣١,٥( من األسر ال يتوفر لديها مصدر مياه شرب آمن، وبلغت ٪٢  •

 . خالل العامين الماضيين٪١٢,٠انخفاض عدد النساء اللواتي تلقين رعاية بعد الوالدة بنسبة   •

 مقارنـة   ٪٣١ من األفراد مصابون بمرض مزمن واحد على األقل وبنسبة زيادة قدرها             ٪١٠,٠  •
 .٢٠٠٥مع 

  .. خالل حملهن األخيرتانوس من النساء تلقين جرعة واحدة على األقل من مطعوم التي٪٣٤,١  •

 من الوالدات تمت في المنازل، وبلغت نسبة الوالدات التي تمت على الطريق أثناء التوجه               ٪٢,٨  •
  .)٪٠,٦(إلى المستشفى أو على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية 

 منهم يعانون من نقص الـوزن       ٪٢,٩ من األطفال يعانون من الهزال المتوسط أو الحاد، و         ٪١,٤  •
  .أو الحادالمتوسط 

 سنة تعرضوا لعقاب نفسي أو جسدي من آبـائهم أو أحـد             ١٤-٢ من األطفال من عمر      ٪٩٤,٥  •
 . أفراد أسرتهم

 ٪١٥,٥ سنة فأكثر يعانون من إعاقة واحدة على األقل، وأن ٦٠ من كبار السن عند عمر ٪١٤,٨  •
  .قل منهم يعانون من مرض مزمن واحد على األ٪٦٤,٥منهم يمارسون عادة التدخين، و

وقد سجلت تقارير الرصد الوبائي في وزارة الصحة وتقرير مراقبة األوضاع الصحية الـذي أجـراه                  -٣٠
 :مكتب منظمة الصحة العالمية في األرض الفلسطينية المحتلة ما يلي

 ٣٠-١٨ سنة، وبين الكبار من      ١٨-٩ سنوات،   ٦-٢انتشر مرض النكاف بين األطفال من عمر          •
 .اطق قطاع غزة وخاصة في منطقة رفح في من٢٠٠٦ أغسطس وأكتوبر سنة في الفترة ما بين
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 في الضفة الغربية ٪٥٠ سنوات لتصل إلى ٥ارتفعت معدالت فقر الدم بين األطفال أقل من عمر           •
 . في قطاع غزة٪٧٠و

 . في قطاع غزة٪٣٥ في الضفة الغربية و٪٢٧ارتفاع معدالت فقر الدم بين الحوامل لتصل   •

 سنوات حيث تعرض    ٥سهاالت بين المواليد واألطفال عند عمر أقل من         إلوث ا ارتفاع معدل حد    •
 . منهم بأمراض تنفسية٪١٤,١ منهم لإلسهال وأصيب ٪١١,٧

  الصحة النفسية

من الهام اإلشارة إلى ما يخلفه الوضع الحالي السياسي واالجتماعي من آثار سـلبية علـى الوضـع                    -٣١
وزارة الصحة بأن عدد الزيارات إلى عيادات الصحة النفسية المجتمعية في           تبين تقارير   و. نالنفسي للفلسطينيي 

 زيارة، حيث زاد عدد المرضى النفسيين الذين يراجعون عيـادات الـصحة             ٨٩,٢٨٥وزارة الصحة قد بلغت     
 ٢٠٠٦ حالة جديدة فـي      ٢,٢٦١كما تم تسجيل    . ٢٠٠٠ مقارنة مع عام     ٪١٠٣ بنسبة   ٢٠٠٥النفسية في عام    

 حالة عـام    ٩٥٦ من السكان مقارنة بـ      ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٦٢,٢راض وإضطرابات نفسية بمعدل     تعاني من أم  
 من السكان، وهذه الزيادة تعود للظروف السياسية واالقتصادية الراهنة،          ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٣٠,٣ بمعدل   ٢٠٠٠

 . وتأثير االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني

لفلسطينيين من اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والخوف والفزع الليلي          كما يعاني العديد من المدنيين ا       -٣٢
ويعاني األطفال بشكل خاص مـن التبـول        . باإلضافة إلى بعض الحاالت التي تعاني من االضطراب الذهني        

كما تم معاينة آثار الـصدمة مـن كآبـة وحـزن            . الالإرادي، واضطراب الكالم، وضعف التحصيل الدراسي     
لوضع النفسي للمصلين والعاملين في مسجد النصر بعد أن هـدمت قـوات االحـتالل               وغضب ورفض على ا   

ويمكـن تلخـيص   . ٢٠٠٦اإلسرائيلي هذا المسجد األثري في بلدة بيت حانون أثناء اجتياحها البلدة في نوفمبر    
  :اآلثار النفسية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني بصفة عامة فيما يلي

  . وخصوصاً ممن هدمت بيوتهم وشردواإضطرابات في النوم  -١

 .ألكللضعف الشهية   -٢

 .سهولة اإلثارة والتنبيه والنكزات العصبية  -٣

وضيق التنفس وزيادة التعرق وسرعة     " صداع ودوخان وقئ أحيانا   "ضطرابات بصورة جسدية    ا  -٤
 .نبضات القلب

 .اضطراب الذاكرة واالنتباه والتركيز  -٥

 . التبول الليلي بين األطفالاًضطرابات اإلخراج وخصوصا  -٦

 .كآبة المزاج والحزن الشديد  -٧

 .بعض حاالت تعاني من اضطراب عقلي  -٨

 .ضطرابات الكالم بين األطفالا  -٩
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  الليشمانيا

نية االـسك   في العديد من التجمعات،شمانيايمرض اللجديدة من خالل السنوات الماضية سجلت حاالت   -٣٣
 جنـين و نـابلس      اتفي محافظ التي شقتها قوات االحتالل اإلسرائيلي،       االلتفافية الطرقالفلسطينية القريبة من    

،  hyraxes الكبيرة لحيوانات الـوبر الـصخري  البؤرتم تحديد العديد من حيث . بيت لحموسلفيت وطولكرم و
 ت التـي شـقتها سـلطا   االلتفافية الطرقعلى جوانب  لهذا المرض، Reservoirالذي يعتبر الخازن الطبيعي 

تـشكل الحجـارة    في مناطق الضفة الغربية، حيث      د على مسافة مئات األمتار      متت، والتي   سرائيلياالحتالل اإل 
بيئة مناسبة كمأوى لحيوانات الوبر     الناتجة عن تدمير الطرق وبناء جدار الفصل العنصري،         والصخور الكبيرة   

حيث أدى بناء جدار الفصل      ،ظة القدس شمانيا الجلدية في محاف   يجديدة لمرض الل   بؤرةوكما ظهرت   . الصخري
العنصري وشق الطرق االلتفافية وبناء المستوطنات في المنطقة، إلى تهديم البيئة الطبيعية لحيوانـات الـوبر                
الصخري، الحاملة لطفيل مرض الليشمانيا الجلدية، ودفعتها إلى ترك بيئتها الطبيعية، واالقتراب من المنـاطق               

  . ية في القدسالمأهولة في بلدة العيزر

 Sand flyوتعاني الفرق الصحية من صعوبة التنقل والوصول إلى مناطق انتـشار ذبابـة الرمـل      -٣٤
ومكافحتها، خاصة في مناطق األغوار تحديدا، حيث تنتشر هذه الذبابة بكثافة، والتي بواسطتها ينتقل مـرض                

بة بمرض الليشمانيا الجلدية، في المناطق      الليشمانيا إلى اإلنسان، حيث سجل زيادة ملحوظة في معدالت اإلصا         
إن ضعف مكافحة هذه الذبابة أدى إلى زيادة        . التي تمنع السلطات اإلسرائيلية الفرق الصحية من الوصول إليها        

  .معدل انتشار مرض الليشمانيا في مناطق الضفة الغربية

   الطيور أنفلونزا

 الفلسطينية المحتلـة لوبـاء فيـروس        تعرضت مناطق جنوب ووسط وشمال قطاع غزة في األرض          -٣٥
ونتيجـة عـدم وجـود      . ٢٠٠٦ بؤر للمرض بين الدواجن في مـارس         ٨ الطيور، حيث تم تشخيص      أنفلونزا

مختبرات بيطرية قادرة على تشخيص هذا الفيروس، أرسلت وزارة الزراعة عينات الطيور المشتبه بإصابتها              
ث كان ينتظر األطباء البيطريون الفلسطينيون على معبـر         لتشخيصها في المختبرات البيطرية اإلسرائيلية، حي     

 ساعات، و يتعرضون إلجراءات أمنية شـديدة ومعقـدة          ٤ -٢لفترات طويلة تتراوح بين     " إيريز"بيت حانون   
كما لوحظ تأخر وصول نتائج الفحوصـات       . وتفتيش شخصي دقيق قبل تسليم العينات إلى الجانب اإلسرائيلي        

سرائيلي أحياناًً، حيث لم تقدم السلطات اإلسرائيلية المختصة هذه النتائج بشكل موثـق             المخبرية من الجانب اإل   
. وإنما اكتفوا بالتبليغ الشفوي، مما أدى إلى إثارة حالة من البلبلة بين أصحاب مزارع الـدواجن الفلـسطينيين                 

 أننا لم نبلغ بحجـم الوبـاء        وبالرغم من عقد العديد من جلسات التنسيق بين الجانب اإلسرائيلي والفلسطيني إال           
الحقيقي داخل إسرائيل وخاصة في المناطق القريبة من المناطق الفلسطينية، حتى نستطيع اتخـاذ اإلجـراءات                

كما طالب الجانب اإلسرائيلي في مرات عديدة الجهات الفلسطينية المختصة بالقيام بإجراءات            . الوقائية الالزمة 
 مساعدات لوجستية للجانب الفلسطيني الذي ال يوجد لـه أي مؤسـسات             وقائية في ضواحي القدس دون تقديم     

كما أعاق إغالق المعابر الحدودية واإلجراءات األمنية اإلسـرائيلية         . رسمية تستطيع أن تقوم بمثل هذه المهام      
  . المتخصصين الفلسطينيين من حرية الحركة والمشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بهذا الوباء

 األوضاع االقتصادية المتردية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وضعف مقدرتها المالية بسبب الحصار            إن  -٣٦
المالي ووقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، أدى إلى عدم تمكنها من دفع التعويضات الالزمـة                

موال الفلسطينية حتى   ألصحاب مزارع الدواجن المصابة، حيث رفض الجانب اإلسرائيلي تحويل جزء من األ           
تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من دفع التعويضات الالزمة ألصحاب المزارع المصابة بهذا الفيروس، ولوال 
وصول المنحة المالية الروسية لما تمكنت السلطة الوطنية الفلسطينية من دفع هذه التعويضات، ولما تمكنت من                
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ذا الوباء، ومنع وصوله إلى البشر، ليس في األرض الفلسطينية المحتلة احتواء هذا الفيروس الخطير ومقاومة ه
 Services  Veterinaryلذلك فإن دعم خدمات الصحة العامة البيطرية .فقط ولكن إلى دول اإلقليم والجوار أيضاً

Public Health مثل هـذا  في األرض الفلسطينية المحتلة وتجهيز مختبر متقدم للصحة العامة قادر على فحص 
الفيروس في اإلنسان والحيوان، هو خطوة هامة وأساسية لحماية صحة اإلنسان من األمراض الحيوانية المنشأ،               

  .واألمراض المعدية الطارئة والمتجددة

  العالج بالخارج

تقوم وزارة الصحة الفلسطينية بتحويل المرضى غير المتوافر لهم العـالج فـي مستـشفيات وزارة                  -٣٧
عالج في مراكز متخصصة خارج وزارة الصحة في داخل األرض الفلسطينية المحتلة، أو في مصر               الصحة لل 

ويعاني سكان قطاع غزة مـن      ". إيريز"واألردن، وفي إسرائيل الذي يفصلها عن قطاع غزة معبر بيت حانون            
لعـالج فـي    صعوبات عدة للمرور خالل هذا المعبر، حيث يتم منع العديد من المرضى للعبور من خاللـه ل                

  . مستشفيات الضفة الغربية والقدس وإسرائيل

 من  ٪٢٣,٧ إلى   ٪٣وفي تقرير لمكتب منظمة الصحة العالمية في األرض الفلسطينية المحتلة تبين أن               -٣٨
، في الفترة بين شهر يناير إلى شـهر يوليـو           "إيريز" منعوا من عبور معبر بيت حانون        نالمرضى الفلسطينيي 

مع العلم أن المعبر قد أغلق كلياً أمام المرضى والمـسافرين           . في المستشفيات اإلسرائيلية   لتلقي العالج    ٢٠٠٦
وفي تقرير لإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة تبـين          . وعمل جزئيا باقي أيام السنة     ٢٠٠٦في شهر يوليو    

جداً على الوضـع    كيف أن هذه اإلغالقات المستمرة للمعابر الحدودية في قطاع غزة تؤثر بشكل سلبي وكبير               
 ٣٣٠٧ بالتنسيق مع الجانب اإلسرائيلي، للـسماح لــ          ٢٠٠٦الصحي، حيث قامت وزارة الصحة خالل عام        

مريض فلسطيني للعالج في المستشفيات اإلسرائيلية عبر معبر بيت حانون، إال أن قـوات االحـتالل منعـت                  
المعبر لتلقي العالج في المستشفيات      من إجمالي المرضى من العبور خالل هذا         ٪٣٨ مريضاً أي بنسبة     ١٢٤٨

  . اإلسرائيلية

، وصل عدد الحاالت الطارئة والعادية من قطاع غزة التي تـم            ٢٠٠٦ومن الجدير ذكره أنه في عام         -٣٩
كما شملت اإلجراءات اإلسرائيلية  . حاالت يومياً فقط٦السماح لها للمراجعة في المستشفيات اإلسرائيلية حوالي 

ـ  ٣٠ عاماً والذكور دون سـن       ٣٥يع المرضى الفلسطينيين من السيدات دون سن        التعسفية منع جم    مـن  اً عام
  . لتلقي العالج في المستشفيات اإلسرائيلية والقدس والضفة الغربية" إيريز"دخول معبر بيت حانون 

 دوالر أمريكـي    ٥٠٠كما فرضت السلطات اإلسرائيلية رسوماً تعسفية على المرضى، تصل إلى حد              -٤٠
ريض الواحد لنقله من معبر بيت حانون إلى أحد المستشفيات اإلسـرائيلية بواسـطة سـيارات اإلسـعاف                  للم

  .اإلسرائيلية ومنعت سيارات اإلسعاف الفلسطينية من تقديم هذه الخدمة للمرضى الفلسطينيين

ت والجدير بالذكر أن المرضى الفلسطينيين الذين يحولـون للتـشخيص أو العـالج فـي المستـشفيا                  -٤١
اإلسرائيلية يتلقون هذه الخدمات على نفقة وزارة الصحة الفلسطينية، ويساهمون بجزء من التكلفة وفقاً لنظـام                

وتعمل السلطات اإلسرائيلية على خصم مستحقات المستشفيات اإلسـرائيلية علـى           . التأمين الصحي الفلسطيني  
  . لسلطات الفلسطينية المختصةالمرضى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية دون الرجوع ل

وتتعرض حياة آالف المواطنين المسافرين والعائدين إلى أرض الوطن ومعظمهم مـن كبـار الـسن                  -٤٢
واألطفال والنساء والمرضى إلى الخطر، خاصة بعد انتهاء فترة عالجهم أو بعد أن يتم إجراء عمليات جراحية                 

لة في ظروف عصيبة، وتؤدي هذه الظـروف إلـى تعقيـد            حيث ينتظر المرضى على المعابر أليام طوي      . لهم
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 مـن   ٢٢لقد رصد مركز المعلومات الـصحية الفلـسطيني مـوت           . حالتهم الصحية وتعرضهم لخطر الموت    
المرضى على معبر رفح الحدودي بعد أن تلقوا عالجهم في المستشفيات المصرية واألردنية منذ بدء انتفاضة                

باإلضافة إلى حالتي وفاة من المرضى تم تـسجيلهم  . ٢٠٠٦ وفاة منذ عام  حاالت٦األقصى، و كان من بينهم  
  .أمام الحاالت المرضية الطارئة" إيريز"بسبب إغالق معبر بيت حانون 

  مستشفيات القدس

تعتبر مستشفيات القدس مستشفيات تحويلية متخصصة تقدم خـدماتها الـصحية الثالثيـة للمرضـى                 -٤٣
يعمل فـي   . ريب الطبي والصحي للكوادر الفلسطينية في األرض الفلسطينية المحتلة        الفلسطينيين، كما تقدم التد   

ويعـاني  .  سـريراً  ٦٠٨، بعدد   ) مستشفيات خاصة  ٣ مستشفيات أهلية و   ٦( مستشفيات   ٩القدس الشرقية عدد    
المرضى المحولون إلى هذه المستشفيات من قرى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مـن عـدم مقـدرتهم                  

ول في الوقت المحدد بسبب الحواجز العسكرية اإلسرائيلية وجدار الفصل العنصري الذي يحكم الخنـاق               الوص
إن حرمان مستشفيات القـدس مـن تقـديم      .حول المدينة، مما يؤثر بشكل سلبي كبير على أوضاعهم الصحية         

ستشفيات في االستمرار   خدماتها الصحية المتقدمة والمتخصصة للمرضى الفلسطينيين، يؤثر على مقدرة هذه الم          
كما يتعرض   .جةً لمعدالت اإلشغال المنخفضة   في تقديم خدماتها العالجية والتشخيصية، بسبب نقص الموارد نتي        

المرضى في طريق عودتهم من هذه المستشفيات للعذاب والمعاناة، بسبب الحواجز اإلسرائيلية العديـدة التـي                
ك الكوادر الطبية التي تسكن خارج منطقة القدس من صـعوبات عـدة             وتعاني كذل . تقيمها القوات اإلسرائيلية  
  .للوصول إلى أماكن عملهم

 من مرضى قطاع غزة الذين يحتاجون الحـصول علـى           ٪٤٨لقد منعت السلطات اإلسرائيلية حوالي        -٤٤
الخدمات العالجية والتشخيصية في مستشفيات الضفة الغربية ومستشفيات القدس مـن الوصـول إلـى هـذه                 

.  ٢٠٠٥ مريضاً فـي     ١٢٠٦، في حين تم تحويل      ٢٠٠٦ مريضا فقط عام     ٦٢٤شفيات، حيث تم تحويل     المست
 من مرضى الضفة الغربية من الوصول للعالج في مستشفيات القدس، حيـث تـم               ٪١٨كذلك، تم منع حوالي     

  .مريضاً ٦٩١٧   حوالي٢٠٠٥، في حين كان عدد المحولين في ٢٠٠٦مريضاً فقط في  ٥٦٨٢ تحويل

ولقد شمل المنع المرضى المحولين إلى مستشفى المقاصد الخيرية والذي يعتبر المستشفى التحـويلي                -٤٥
والتدريبي األول في األرض الفلسطينية المحتلة، ومستشفى سان جون للعيون ومستشفى المطلـع لتـشخيص               

ة العربية التي تقدم خدمات   إلجراء عمليات القسطرة القلبية، والمؤسسة الطبي     اهللا  وعالج األورام ومستشفى رام     
، ومستشفى رفيديا الذي يقدم خدمات القسطرة القلبية لألطفال، مع العلم أن مثل             مالمسح الذري لمرضى األورا   

  .هذه الخدمات غير متوفرة في مستشفيات قطاع غزة

غربيـة  كما قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منع وصول األدوية المصنعة أو المخزنة في الضفة ال          -٤٦
 سلبياً على وصول األدوية التي توفرها المنظمـات غيـر           اًوقطاع غزة إلى مستشفيات القدس، مما كان له أثر        

، مما يؤثر على قدرة مستشفيات القـدس فـي    Care Internationalالحكومية لهذه المستشفيات مثل مؤسسة 
  .نة القدس عن محيطها الفلسطينيتوفير الرعاية الصحية للمرضى باألسعار المناسبة، ويزيد من عزل مدي

  مدينة الخليل والوضع الصحي

تعطلت حياة الفلسطينيين داخل البلدة القديمة في الخليل، نتيجة االعتداءات المتواصلة من المستوطنين               -٤٧
من حيـث التهويـد    المرتبة الثانية بعد القدس فيل الخلي  مدينةوجنود االحتالل اإلسرائيلي على السواء، وتعد

 البلـدة  في بشكل خاص لصالح المستوطنين اإلسرائيليين، وتتركز التوسعات اإلسرائيلية ومصادرة األراضي
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أربع، إضافة إلـى      وفي شمال المدينة حيث مستوطنة كريات      ،ها الحرم اإلبراهيمي الشريف   فيالقديمة التي يقع    
  .محيطها في زرع عشرات المستوطنات

 بمن فيهم طالب ،مستوطن ٦٠٠البلدة القديمة بـ في  الذين يقيمونمستوطنين اإلسرائيليينعدد ال ويقدر  -٤٨
  .  ألف فلسطيني١٦٠، بينما يبلغ عدد الفلسطينيين في البلدة القديمة واألحياء المحيطة بها أكثر من المعهد الديني

هالي البلدة سالح، بشكل دائم ألعترض هؤالء المستوطنين محميين بالجنود اإلسرائيليين المدججين باليو  -٤٩
قتل الو ضربسواء كان باالعتداء عليهم بال ،صنوف متعددة من العذابات والمعاناةويكيلون لهم  ،القديمة بالخليل

المنازل وإلقاء القاذورات داخل      وقذف البيوت بالحجارة وتكسير مرايا الحمامات الشمسية على أسطح         ،شتائمالو
   .البيوت

الشهداء والذي يربط مناطق وقرى الخليـل       /  االحتالل اإلسرائيلي بإغالق شارع الشاللة     وقامت قوات   -٥٠
 كلـم   ٢٥ على قطـع مـسافة       نبوسط المدينة، حيث أدى إغالق هذا الشارع إلى إجبار المواطنين الفلسطينيي          

  .   تية كلم، وزاد من صعوبة وصولهم إلى المرافق الصحية والحيا٧للوصول إلى وسط المدينة بدالً من 

  التعليم الطبي والصحي والتدريب

 الذين يحتاجون إلى التحويل إلى الـدول المجـاورة لتلقـي            نإن العدد الكبير من المرضى الفلسطينيي       -٥١
العالج المتخصص بما فيها إسرائيل يبين مدى تدني الخدمات الطبيـة التشخيـصية والعالجيـة فـي األرض                  

ضعف إمكانيات التدريب والتعليم الطبي والصحي المتاح أمـام األطبـاء           الفلسطينية المحتلة، والذي يعود إلى      
 على المعابر، حيث تمنع العديد      يالفلسطينيين بسبب اإلجراءات األمنية التي تتبعها سلطات االحتالل اإلسرائيل        

  .من األطباء الشباب من السفر بحجج أمنية واهية

 الفلسطينيين إلى مستشفياتها من أجل أن يتلقـوا         هذا باإلضافة إلى أن إسرائيل تعرقل وصول األطباء         -٥٢
التدريب المتخصص، بالرغم من أن االحتالل اإلسرائيلي طويل المدى والمتواصل للمناطق الفلـسطينية هـو               

  .المسؤول األساسي عن تدني الخدمات الطبية المتخصصة في الضفة الغربية وقطاع غزة

  إضراب العاملين في وزارة الصحة

 من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف وصندوق السكان التابع لألمم المتحدة عن             أعربت كل   -٥٣
سبب إضراب الموظفين، من معلمـين      خشيتها من تدهور األوضاع الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، ب         

فبرايـر   ١٧موظفين حكوميين آخرين، وخاصةً إضراب العاملين الصحيين في وزارة الصحة، المستمر منذ             و
  .، بسبب الحصار االقتصادي ووقف إسرائيل تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية٢٠٠٧

و أكدت هذه المؤسسات الدولية، أن هذا اإلضراب قد أدى إلى وقف تقديم الخدمات الطبية والـصحية                   -٥٤
ية المتردية أصـالً،    ، وزاد من صعوبة األوضاع الصحية واإلنسان      ٢٠٠٦خالل الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر       

بسبب األوضاع المالية الصعبة واإلغالقات اإلسرائيلية المتكررة، مع العلم أن اإلضراب قد استؤنف مرة ثانية               
  .٢٠٠٧ مارس ٢١، وتم تصعيده بصورة أوسع في ٢٠٠٧ فبراير ١٧منذ 
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  : أدى هذا اإلضراب عن العمل إلى ما يلي  -٥٥

 ومواد المختبر والتطعيمات من مخازن وزارة الصحة إلى         وقف توزيع األدوية والمهمات الطبية      •
  .مراكز الرعاية األولية والمستشفيات الحكومية

نقص شديد في عدد المرضى الذين يتلقون العالج في مراكز الرعاية األولية والعيادات الخارجية                •
ضـى إلـى    في المستشفيات باإلضافة إلى نقص شديد في عدد المرضى المنومين مما أدى بالمر            

 .التوجه إلى مستشفيات القطاع الخاص والمستشفى األهلي في ظل ظروفهم االقتصادية الصعبة

تأخر توزيع التطعيمات وبالتالي تأخر تطعيم األطفال عن المواعيد المحددة في برنامج التطعـيم                •
ضهم للعديد الفلسطيني الموحد مما قد يؤثر على مستوى المناعة عند هؤالء األطفال، وبالتالي يعر     

 . من األمراض المعدية التي تم منعها والوقاية منها

 بـسبب   الفلسطينيينإن هذا الوضع بحاجة لدراسة مستعجلة لتحديد مستوى المناعة عند األطفال              •
 .الظروف الحالية

 .تأخر صيانة وإصالح العديد من األجهزة الطبية العالجية والتشخيصية  •

  األدوية

 العالمية من خالل مكتبها في األرض الفلسطينية المحتلة على مراقبـة الوضـع        عملت منظمة الصحة    -٥٦
كما سجلت في تقاريرها أن وزارة الصحة تعاني مـن نقـص        . الدوائي في مخازن ومستشفيات وزارة الصحة     

حيث . ٢٠٠٧ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في أبريل         ٢٠٠٦حاد ومستمر في األدوية الضرورية منذ مارس        
 صنفاً في   ١٣٧ ووصل إلى    ٢٠٠٦ صنفاً في شهر مارس      ٥٣قص كامل في هذه األصناف تراوح بين        سجل ن 

 لقائمـة   اً من إجمالي األصناف التي تستخدمها وزارة الصحة وفق        ٪٣٣ إلى   ٪١٣، وبمعدل   ٢٠٠٦شهر يوليو   
، كان عدد ٢٠٠٧ير  ينا٢٢وفي . اً صنف٤١٦األدوية األساسية المعتمدة والتي تستخدم منها في األوقات العادية       

 فـي  اً صـنف ٨٠ من األدوية في غزة و اً صنف ٧٠األصناف التي ال يكفي مخزونها أكثر من شهر واحد حوالي           
 مـن   اً صـنف  ١٠١ في مخازن الوزارة حوالي      اًالضفة الغربية فيما وصلت عدد األصناف غير المتوفرة نهائي        

ة التي يحتاجها مرضى األورام والكلى باإلضافة       وأهم األدوية التي تفتقدها مخازن الوزارة هي األدوي       . األدوية
األدويـة الخاصـة   : كما سجل نقص شديد في المجموعات الدوائية التالية   . إلى نقص المضادات الحيوية الهامة    

باألمراض المزمنة، أدوية األورام، معالجات الجفاف، األدوية الخاصة بااللتهابات، أدويـة أمـراض الفـشل               
تلزمات الخاصة بالعمليات الجراحية، مستلزمات التغذية، المضادات الحيوية والبكتيرية،         الكلوي، األدوية والمس  

  .األدوية الخاصة بالمرضى النفسيين

مستشفى ثابت ثابت   "ومن المهم اإلشارة إلى أن ثالثة من المستشفيات الكبرى في الضفة الغربية وهي                -٥٧
 وهي التي يعالج بهـا مرضـى        "شفى الوطني في نابلس   و المست اهللا  في طولكرم، مستشفى بيت جاال في رام        

 إلـى   ٢٠٠٦األورام والدم، وقد سجلت عدم توافر األدوية الالزمة لهؤالء المرضى خالل الفترة من ديـسمبر                
 سـجلت بأنهـا     ٢٠٠٧ مستشفى تم مسحها في شهر يناير        ١١ مستشفيات من مجموع     ٨، كما أن    ٢٠٠٧يناير  

  . من أصناف األدوية األساسية غير متوفر بالكاملاًها الدوائية، وأن عددتسلمت جزءاً يسيراً من احتياجات

  



 A60/INF.DOC./5          Annex    الملحق         ٥/وثيقة معلومات/ ٦٠ج

17 

  األجهزة الطبية العالجية والتشخيصية

 مـن   ٪٦٠وفي تقرير لمكتب منظمة الصحة العالمية فـي األرض الفلـسطينية المحتلـة تبـين أن                   -٥٨
األجهزة الطبية العالجيـة     سجلت تعطالً في عدد هام من        ٢٠٠٦المستشفيات التي تم مسحها في شهر ديسمبر        

 ١١ من المستـشفيات مـن مجمـوع         ٢والتشخيصية، كما تعطل عدد من محطات تكثيف األكسجين في عدد           
ويكفي للتدليل على صعوبة األوضاع في األرض الفلسطينية المحتلة من هذه الناحية أن ثالثـة مـن        .مستشفى

ات قطاع غزة تتوقف عن العمل بين الحـين واآلخـر           أجهزة األشعة المقطعية األربعة التي تعمل في مستشفي       
 . بسبب نقص قطع الغيار الالزمة لتشغيلها وصعوبة وصول الفنيين لعمل الصيانة الالزمة

 الشهداء و الجرحى 

اعتداءاتها الالمتناهية على األراضي الخاضعة سيطرتها للـسلطة        قوات االحتالل اإلسرائيلي    واصلت    -٥٩
اجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بشكل متكرر وارتكاب مجـازر          يث قامت ب  حالوطنية الفلسطينية،   

وبينت وثائق المستشفيات الفلسطينية أن إجمالي عدد الـشهداء والجرحـى الـذين وصـلوا إلـى                 . بشعة فيها 
  . ٠٧/٠٤/٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٠ جريحاً منذ أكتوبر ٦٠ ٠٦٢ شهيداً و ٤٧٧٦المستشفيات قد بلغ 

 العدد الكبير من الشهداء والجرحى يبين حجم العبء الذي تتحمله المستشفيات الفلسطينية بصفة         إن هذا   -٦٠
عامة ومستشفيات وزارة الصحة بصفة خاصة، والتي زاد فيها عدد الحاالت التي تستقبلها أقـسام االسـتقبال                 

  . ٢٠٠٠ع عام  مقارنة م٪١٥٠ في حين زاد عدد وحدات الدم المنقولة بنسبة ٪١٢٠والطوارئ بنسبة 

  استهداف العائالت اآلمنة

 من استهدافها للعائالت اآلمنة وخاصة في قطاع        ٢٠٠٦كثفت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل صيف         -٦١
 عندما قصفت ٠٩/٠٦ عائالت فلسطينية كان أبرزها في تاريخ ٦يونيو، تم استهداف / ففي شهر حزيران. غزة

 ٧افين على شاطئ البحر في منطقة شمال غزة مما أدى إلى استـشهاد              البوارج العسكرية اإلسرائيلية المصط   
يوليـو  /  عائلة فلسطينية خالل شهر تموز     ١٥كما تم استهداف    .   جريحاً ٣١مواطنين من عائلة واحدة وسقوط      

) ٦١(شـهيداً و  ) ٢٨( داخل منازلها أو أثناء تواجدها في سيارات مدنية خاصة حيث سقط من بيـنهم                ٢٠٠٦
  : أبرز هذه األحداث المؤسفة ما يليجريحاً ومن

قامت الدبابات اإلسرائيلية بقصف محيط المدرسة األمريكية شمال مدينة غزة مما           : عائلة العطار   •
أدى إلى استشهاد امرأة وحفيدها وهما يستقالن عربة يجرها حمار أثناء عودتهما من مزرعتهما              

 .المنطقة في

 . من أطفالهم٧فراد العائلة من بينهم الوالدين و من أ٩استشهاد : ل أبو سلميهآعائلة   •

قامت الدبابات اإلسرائيلية بإطالق قذيفتين على منزل يعود للمواطن حمدي حرارة           : عائلة حراره   •
 .مما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وهم األم وثالثة من أوالدها

، ثالثة منهم من األطفال تتراوح       من نفس العائلة   ٨استشهاد أحد المواطنين وإصابة     : عائلة يونس   •
 ). سنوات٤ - شهور٥(أعمارهم بين 
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 من األطفال تتـراوح أعمـارهم بـين         ٦ فرداً من هذه العائلة منهم       ١١جرح  : عائلة أبو عمره    •
 ).  سنوات١٠ -شهور ٣(

  .خر من أفراد العائلةآاستشهد ثالثة منهم األم وشقيقين وإصابة عدد : عائلة آل حجاج  •

 مثل عائلة النـاطور حيـث       ٢٠٠٦ن رصد استهداف العديد من العائالت اآلمنة في عام          كما يمك   •
كما قامت المدفعية اإلسـرائيلية فـي       . استشهد شقيقين من األطفال وإصابة األم وشقيقين آخرين       

 بإمطار منازل المواطنين في بلدة بيت حانون بعـشرات القـذائف أثنـاء              ٠٨/١١/٢٠٠٦صباح  
 جريحـاً   ٢٧ شهيداً و  ١٧ آخرين، منهم    ٤٢ مواطناً وأصيب    ١٨يجة لذلك   نومهم حيث استشهد نت   

 من الشهداء كانوا من األطفال الذين تبلغ أعمارهم         ٪٤٠ومن الجدير ذكره أن     . من عائلة العثامنة  
  . عاماً فأقل١٨

أة، كل هذه الممارسات تؤكد أن آلة الحرب اإلسرائيلية ال تفرق بين كبير وصغير وال بين رجل وامر                  -٦٢
  . فالكل هدف لنيرانها، وإلرهاب الجيش اإلسرائيلي الذي ال يتوقف ضد المدنيين العزل

  جتياحات اإلسرائيليةالا

 العديد من عمليات االجتياح والقصف والتدمير من قبل         ٢٠٠٦شهدت األراضي الفلسطينية خالل عام        ٦٣
تكـررت  ففي الـضفة الغربيـة،       .نيينقوات االحتالل اإلسرائيلي وتم فرض حظر التجوال على السكان المد         

حتى شملت كافة المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية، وشهدت المنـاطق التـي تـم               االجتياحات اإلسرائيلية 
 كبيـرة مـن اآلليـات    دأعـدا  وطائرات االستطالع ودخـول  المروحية من الطائراتاجتياحها تغطية واسعة 

، أن االعتداءات اإلسرائيلية تركـزت      ٢٠٠٦ولوحظ خالل العام     .يفوسط إطالق نار كث    اإلسرائيلية والدبابات 
بينما تركزت في قطاع غـزة      . وطولكرم وقلقيلية اهللا  بشكل واسع ومكثف على محافظات نابلس وجنين ورام         

  .  على محافظتي شمال قطاع غزة وغزة باإلضافة إلى االجتياحات المتكررة لجنوب قطاع غزة

  حيبيت حانون، كمثال 

ومن األمثلة على ذلك ما حدث أثناء اجتياح بلدة بيت حانون حيث قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي في   -٦٤
 أيام متواصلة حيث    ٨ بالتوغل داخل بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة واستمرت حملتها لمدة             ٠١/١١/٢٠٠٦

وحاصـرت  .  مناطق قطاع غزة    جريحاً في كافة   ٢٧٥ شهيداً فلسطينياً وإصابة أكثر من       ٨٥قامت خاللها بقتل    
مستشفى شهداء بيت حانون وقامت بتجريف وتدمير السور الجنوبي وإطالق النار علـى المستـشفى وعلـى                 
الطواقم الطبية العاملة هناك ومنعت سيارات اإلسعاف التابعة للمستشفى من نقل المـصابين وتحـويلهم إلـى                 

مما أدى إلـى استـشهاد   إحدى سيارات اإلسعاف سرائيلية اإل  الحربية طائراتال تقصفمستشفيات أخرى، كما    
  . مسعف وإصابة آخر

 النار الكثيفة على مسيرة نـسائية كانـت     ٠٣/١١/٢٠٠٦وأطلقت قوات االحتالل يوم الجمعة الموافق         -٦٥
متجهة إلى مسجد بلدة بيت حانون، حيث كانت الدبابات اإلسرائيلية قد طوقته، واحتجزت عشرات المـواطنين                

وقامت في وقت الحق بتدمير المسجد      . خله، مما أدى إلى استشهاد سيدتين وجرح عدد من النساء واألطفال          بدا
  . عاماً مضت٨٥٠وتجريفه بالكامل علماً أنه يعتبر من المواقع األثرية حيث يعود بناؤه لـ
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ا الصحية تهوعياد" األونروا"العدوان اإلسرائيلي في إحداث أضرار شديدة في كافة مدارس كما وتسبب   -٦٦
  .في المنطقة

  ية على المؤسسات والطواقم الصحيةاالعتداءات اإلسرائيل

استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي طيلة هذه الفترة سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية حيث بلغ عدد                -٦٧
 ٢١٧٩عاقة  آخرين، وتم إ٤٧١ وإصابة اً شهيد٣٨شهداء القطاع الصحي من الطواقم الطبية وسائقي اإلسعاف    

سيارة إسعاف ومنعها من الوصول إلى المصابين والمرضى إلنقاذ حياتهم ونقلهـم إلـى المراكـز الـصحية                  
 سيارة إسعاف بينما تم إلحاق أضـرارٍ        ٣٨هذا وقد تم تدمير     .  منهم ١٤٢والمستشفيات مما أدى إلى استشهاد      

الـصحية للقـصف واالقتحـام      وتعرضت بعض المستشفيات والمراكز     .  سيارة إسعاف أخرى   ١٤٠بـجزئية  
 اعتـداء علـى     ٣٨٨والتفتيش من قبل قوات االحتالل مما أدى إلى إلحاق أضرار في المباني وتـم تـسجيل                 

  .المؤسسات الصحية طيلة هذه الفترة

  الوالدات وموت األجنة على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية

العسكرية على مـداخل القـرى والمـدن        تكرس قوات االحتالل اإلسرائيلي المتواجدة على الحواجز          -٦٨
وتم تسجيل وتوثيق ذلك في مركـز المعلومـات       . الفلسطينيينالفلسطينية واقعاً مأساوياً يزيد من معاناة السكان        

 سيدة حامل على الوالدة عند الحواجز العسكرية اإلسرائيلية على مرأى           ٦٩الصحية الفلسطيني، حيث أرغمت     
رائيلي الذين تجاهلوا بشكل مستفز صرخات االستجداء التـي أطلقتهـا تلـك             ومسمع من جنود االحتالل اإلس    

السيدات للسماح لهن بالوصول إلى المستشفيات للوالدة وتلقي الخدمات الصحية الالزمة مما أدى إلى إجهاض               
  . سيدات٥ جنين واستشهاد ٣٥ووفاة 

  موت المرضى على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية

 اإلسرائيلية ونقاط التفتيش والحواجز والمستوطنات والطرق االلتفافية وجدار الفصل          بسبب اإلغالقات   -٦٩
العنصري، فإن حركة المسافرين بما فيهم سيارات اإلسعاف تتعرض لإلعاقات المتكررة ولساعات طويلة مـن   

 حتى تـاريخ     مريضاً توفوا على الحواجز العسكرية     ١٤٢هذا وقد تم رصد وتسجيل      . نقبل الجنود اإلسرائيليي  
، حيث عرقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي سيارات اإلسعاف أثناء نقل المرضى والمصابين إلـى              ٧/٤/٢٠٠٧

  .المستشفيات بالرغم من خطورة حالتهم الصحية

  األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية

يلي اعتقلت منـذ عـام   تشير بيانات وزارة شؤون األسرى والمحررين إلى أن قوات االحتالل اإلسرائ       -٧٠
 واعتقل خالل انتفاضة األقصى أكثـر       . ألف مواطن  ٨٠٠م وحتى شهر آذار من العام الحالي أكثر من          ١٩٦٧

زالوا رهن االعتقال في السجون والمعتقالت       ألف معتقل ال   ١١يشار إلى أن    . طنمن خمسة وأربعون ألف موا    
 فـي   اً عام ١٥ معتقالً أمضوا أكثر من      ١٨٧، منهم    سجناً ومركز توقيف   ٣٠اإلسرائيلية، موزعين على قرابة     

 .  عام٢٥ منهم أكثر من ٨السجون اإلسرائيلية، ومضى على اعتقال 

 ٢٤٦ فلـسطيني، مـنهم      ٥٦٧١، أكثر من    ٢٠٠٦واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية العام          -٧١
ـ      ٣٤٩٥مواطن من قطاع غزة، مقارنة بـ        ، باإلضـافة إلـى مئـات       ٢٠٠٥ام   مواطن تم اعتقالهم خالل الع
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المواطنين والطلبة الذين يتم احتجازهم لساعات طويلة أو لبضعة أيام على الحواجز ونقاط التفتيش وفي مراكز                
  .التوقيف

 مريضاً ومريضة من بين األسرى يعانون من اآلالم         ١٢٠٠ويرزح في السجون اإلسرائيلية أكثر من         -٧٢
 العمود الفقري، وأمراض ضيق التنفس والربو، نتيجة لضيق المساحة التي بسبب األمراض المزمنة، وتشوهات

كما يعاني هؤالء األسرى من نقص الرعاية       . يحشر بها األسرى الفلسطينيين في الزنازين والسجون اإلسرائيلية       
  .االطبية واألدوية الالزمة لهم، باإلضافة إلى سوء التغذية والتهوية وسوء اإلضاءة التي يعانون منه

 بسبب التعذيب أو القتل بعـد االعتقـال أو          ١٩٦٧ أسيراً منذ عام     ١٨٦بلغ عدد الشهداء من األسرى        -٧٣
 قد سقطوا نتيجة ممارسات     اً شهيد ٦٩ منهم قد استشهدوا نتيجة للقتل العمد بعد االعتقال، و         ٧٥اإلهمال الطبي،   

استشهدوا نتيجة لإلهمال الطبي وعدم تلقـي        قد   اً شهيد ٤٢التعذيب داخل أقبية السجون والتحقيق اإلسرائيلية، و      
 . الرعاية الطبية المطلوبة

بلغ عدد الشهداء من األسرى     ) ٢٠٠٠سبتمبر  /  أيلول ٢٨( وبداية االنتفاضة    ١٩٦٧وفي الفترة ما بين       -٧٤
 معتقالً خالل انتفاضة    ٦٣ من إجمالي الشهداء من األسرى، في حين استشهد          ٪٦٧,٢ شهيداً أي ما نسبته      ١٢٣

  . أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية بعد االعتقال٥٠ألقصى، منهم ا

 امـرأة،   ١٠ ٠٠٠ نحو   ١٩٦٧وفيما يتعلق باألسيرات، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ومنذ العام            -٧٥
  مـن  ٪١,١ أسيرة رهن االعتقال ويشكلن      ١١٨تزال منهن    أسيرة خالل انتفاضة األقصى، وال     ٦٠٠منهن نحو   

 ١٨ أسـيرات مـنهن     ٥، ولم تتجاوز أعمـار      ٢٠٠٥ أسيرة ممن اعتقلن عام      ١٨إجمالي عدد األسرى، منهن     
   .عاماً

  استهداف األطفال الفلسطينيين

 االنتهاكـات وتصاعدت  . ) الشهداء إجمالي من   ٪١٩( طفالً   ٩٠٠ نحو   األقصى انتفاضةاستشهد خالل     -٧٦
 حيث تزايد اسـتخدام     ، الفلسطينية الحالية  االنتفاضةيرة عالية خالل    طفال الفلسطينيين بوت  حقوق األ لسرائيلية  اإل

كثر قسوة علـى     األ ٢٠٠٦وكان العام   . العنف ضدهم وزّج باآلالف منهم في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية        
 ضةانتفا ءسرائيل منذ بد  إ اعتقلتقد  هذا و .   وطفلة  طفالً ٢٠٠٠عتقل ما ال يقل عن      أ الفلسطينيين حيث    األطفال

 ١٨ إلى   ١٣تتراوح أعمارهم بين    وطفلة   طفالً   ٣٨٩بقي محتجزاً منهم    وطفلة    طفال ٦٠٠٠قصى ما يقارب    األ
  . عام

وفيمـا يتعلـق باألسـرى    .  أسيرات وضعن أطفالهن داخل السجون٣ويوجد في السجون اإلسرائيلية      -٧٧
زالوا في األسر بمـا   طفالً ال٣٤٤نهم منذ بداية انتفاضة األقصى، م طفل اعتقلوا ٤٠٠٠ األطفال فأن أكثر من

 ألنماط متنوعـة    اعتقالهمطفال خالل فترة    تعّرض العديد من األ   هذا وي  . من إجمالي عدد األسرى    ٪٣,١يشكل  
  .من التعذيب واإلهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم

  استهداف ذوي االحتياجات الخاصة

 من ذوي اًمعاقاً فلسطيني ٧٦،  قتلت قوات االحتالل ٢٨/٠٩/٢٠٠٠ في ألقصىا  انتفاضةمنذ انطالق  -٧٨
القـانون الـدولي لحقـوق      متجاهلة قواعد   )  في قطاع غزة   ٥٠ في الضفة الغربية و    ٢٦(االحتياجات الخاصة   

 الخاصة، ومحدودية همنظراً لظروفوخاصة للمعاقين  للمدنيين ضرورة توفير الحمايةالتي توجب عليها اإلنسان 
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 ١٢ و إعاقة حركيـة   من   ١١ و من إعاقة سمعية   ٤ويعانون من إعاقة عقلية      ٣٣كان من بين المعاقين     . مقدراته
 معاقين يعانون من إعاقات في النطق، وكان من بيـنهم           ٣ و إعاقة بصرية  ومعاق واحد من     إعاقة مزدوجة من  

  .  مريضاً نفسيا١٢ًأيضاً 

   بشريةاًدروعاستخدام المدنيين الفلسطينيين 

الفلسطينية  المناطق   اجتياحهمعند  " دروع بشرية "الفلسطينيين كـ   يستخدم الجنود اإلسرائيليون المدنيين       -٧٩
فـي األعمـال القتاليـة       حيث يؤكد ميثاق جنيف لحقوق اإلنسان على حظر استخدام السكان المحليين          المحتلة،  

إلسـرائيلي لحقـوق اإلنـسان فـي األرض     األحوال، فقد وثق مركز المعلومـات ا  و في كل   .للجيش المحتل 
اختيار احد المـواطنين    : الطريقة التي يستخدمها الجنود اإلسرائيليون وهي كالتالي      ) بتسيلم(الفلسطينية المحتلة   

ومن بين  . لكي يحمي الجنود بجسده، ولكي يستخدموه في مهمات عسكرية خطرة          بشكل عشوائي والقبض عليه   
 :مواطنين على تنفيذهاالتي تم إرغام ال هذه المهمات

   .أجل إخالء السكان منها الدخول إلى المباني للتأكد من أنها غير مفخخة، أو من  •

   .إزالة األجسام المشبوهة من الشوارع والطرقات  •

لمنع الفلسطينيين من إطالق النـار       الوقوف داخل المنازل التي حولها الجنود إلى ثكنات عسكرية          •
   .عليهم

. إلطالق النار قد يتعرضـون لهـا   مة مجموعة من الجنود لحمايتهم من أية عملية       المشي في مقد    •
وفـي  ". الدروع البـشرية  "ظهور هؤالء    ذلك في الوقت الذي تكون فيه بنادق الجنود موجهة إلى         

   .أهدافهم من خلف أكتاف هؤالء المواطنين بعض األحيان يقوم الجنود بإطالق النار على

بعض الجنـود الموجـودين فـي        تخدام الدروع البشرية ليس مبادرة شخصية من      يجدر بالذكر بأن اس     -٨٠
المواطنين الفلسطينيين كوسائل حماية أقرت على       المواقع فحسب، بل إن التعليمات واألوامر القاضية باستخدام       

  .العالية في الجيش اإلسرائيلي مستوى الضباط ذوي الرتب العسكرية

   بتسيلم اإلسرائيلية وثقتها منظمة حيةأمثلة ميدانية

 اًاإلسرائيلي ليكون لهم درع     مصرع نضال أبو محسن أثناء إرغامه من قبل الجيش         -٢٠٠٢آب    •
 .اًبشري

  في بيت حانون، قام جنود الجـيش اإلسـرائيلي بالـسيطرة علـى بنـايتين،               ١٧/٧/٢٠٠٦يوم    •
باً، دار خاللهـا     ساعة تقري  ١٢واستعملوا ستة من السكان من بينهم قاصرين كدروع بشرية لمدة           

  . إلطالق النار في المكان تبادل كثيف

الجنـود الطفـل عميـد        وفي مدينة نابلس، في ساعات ما قبل الفجر، أمر         ٢٥/٢/٢٠٠٧بتاريخ    •
بيوت مجاورة في الحي      عاماً، بمرافقتهم في عمليات التفتيش التي قاموا بها في ثالث          ١٥عميرة،  

 .الذي يسكن فيه
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وقـد تـم    . اً عام ٢٧سامح عميرة،    ، وهو اً مشابه الً الجنود ابن عمه استعما    وفي المقابل، استعمل    •
. ، وجرى بثه بصورة واسعة    APاألنباء   توثيق جزء من هذا الحادث بواسطة كاميرا تابعة لوكالة        

غرفة من غـرف بيتـه، بينمـا الجنـود       ومن بين ما حدث، إرغام عميرة على الدخول إلى كل         
   .من الرصاص داخل كل غرفة م الجنود بإطالق زخةوبعد ذلك، قا. يسيرون من ورائه

المنطقة بمدينة نابلس، قام الجنود بالسيطرة على منزل عائلة دعدوش،           ، وفي نفس  ٢٨/٢/٢٠٠٧  •
اقتيادهم إلى بيت    ، على اً عام ١١وفي المساء، أرغم الجنود إحدى بنات العائلة، جيهان دعدوش،          

وبعد ذلك، قام الجنـود     . قبلهم  البيت والدخول إليه   وقد أرغم الجنود البنت على فتح باب      . مجاور
 . بإعادة البنت إلى بيتها

داخل الغرف، كما ورد في إفـادات        إن مجموع التفاصيل الواردة في اإلفادات، وخاصة إطالق النار          -٨١
 أن البيوت التي يقومون بتفتيـشها يختفـي فيهـا          عميد وسامح عميرة، تدل على أن الجنود كانوا يخشون من         

ناسفة، وبناء على ذلك، فإن المهام التي ُأرغم الولدان والشخص البـالغ             مسلحون فلسطينيون أو أن بها عبوات     
 بأوامر من الجنود، كانت مرتبطة بصورة واضحة بخطر على الحياة، ومن المعقول االفتراض             على القيام بها  

  .أن الجنود كانوا يعون هذا الخطر

  ةالممارسات الالأخالقية، صور حي

، ومـن   نكما تكررت الممارسات الالأخالقية والحط من الكرامة اإلنسانية بحق المدنيين الفلـسطينيي             -٨٢
  :الممكن سرد بعض األمثلة على ذلك

 ،١٤/٢/٢٠٠٧ربعاء الموافـق    األحيث أرغم الجنود اإلسرائيليون في يوم        ":عياد علي"المواطن    •
الك فندق كليف وعضو المجلـس البلـدي فـي           م "عياد عليالمواطن  " معبر جبل الزيتون     وعند

 والمياه في ساحة المعبر حيـث  باألوساخ والجلوس على كرسي مليء مالبسه خلع بوديس علىأ
 . هانته لمدة ساعة كاملةإقاموا باستفزازه و

" ناصر دعنـا  "، أجبر جنود االحتالل المواطن      ٢٧/٠٢/٢٠٠٥ في تاريخ    ":ناصر دعنا "المواطن    •
بالقوة بحجة التفتيش، وفي نفس الوقت تم تفتيش واحتجاز العديد من األطفـال             على خلع مالبسه    

 . والنساء وصلبهم على الجدران

حاجز بيتونيا  عند  أجبر جنود االحتالل اإلسرائيلي     ،  ٠٦/٠٣/٢٠٠٤في   ":سعيد عاصي "المواطن    •
وكـان   . على التعري أمام جمع غفيـر مـن المـواطنين          "سعيد عاصي "المواطن  اهللا  قرب رام   

 لقريته بيت لقيا، برفقة زميل له، وأجبـروه علـى خلـع             اًالمواطن عاصي يقود سيارته، متوجه    
 .مالبسه ونثرها في الهواء، وإخراج ما في السيارة من خضار وفواكه وإلقائهـا علـى األرض               

الإنسانية والمنافية لألخالق والقوانين الدوليـة، بـضع سـاعات، منـع            لواستمرت هذه الحادثة ا   
 .أو الدخول إليهااهللا طنون خاللها من الخروج من مدينة رام الموا

  األسلحة اإلسرائيلية 

، ٢٠٠٦بالغت قوات االحتالل اإلسرائيلي باستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين خالل عام             -٨٣
مختلفة مـن    من إجمالي الجرحى، نتيجة تلقيهم إصابات        ٪٣٣,٩ من إجمالي الشهداء وأصيب      ٪٦٢حيث سقط   
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 من إجمالي الجرحى نتيجة     ٪١٦,٥ من إجمالي الشهداء وأصيب      ٪٣٢,٨شظايا القذائف والصواريخ، واستشهد     
 من إجمالي الجرحـى     ٪١١,٨ جريحاً أي    ٣٦٤ فلسطينيين وأصيب    ١٠إصابتهم برصاص حي، بينما استشهد      

 من إجمالي الشهداء عـدة      ٪٣٧,٩قى  وتل .نتيجة إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي الرصاص المطاطي عليهم       
 شـهيداً كانـت مقطعـة       ١٣٣إصابات في مختلف أنحاء الجسم، كما وصل إلى المستشفيات أشالء جثـامين             

 . من إجمالي الشهداء إصابات قاتلة في منطقة الرأس والرقبة٪١٠,٥ومتفحمة، كما تلقى 

 الفلسطينيين إال أنه من الالفت لالنتبـاه أن          الستخدام إسرائيل أسلحتها الفتاكة ضد المدنيين      اًواستمرار  -٨٤
أمطـار  "معظم اإلصابات التي استهدفتها آلة الحرب اإلسرائيلية خالل العدوان على قطاع غزة أثناء عمليـة                

 كانت معظمها ناتجة عن شظايا قذائف جديدة ومتطورة تؤدي إلى بتـر األعـضاء               ٢٠٠٦في يونيو   " الصيف
 من إجمالي الجرحى الذين وصلوا للمستـشفيات كـان بـسبب            ٪٦٦يث أن   وحرق كامل لألجسام المصابة، ح    

شـهداء أشـالء    " ٦" هذا باإلضافة إلى أنه قد وصل إلى المستـشفيات          . إصابتهم بشظايا الصواريخ والقذائف   
  . ممزقين

والجدير بالذكر أن معظم اإلصابات التي وصلت إلى المستشفيات وخضعت لعمليات جراحية كانـت                -٨٥
نفجارات شديدة أدت إلى بتر وتفحم لألطراف واحتراق يمتد إلى معظم أنحاء جسم المصابين، حيث               ناتجة عن إ  

تحدث الشظايا فتحات صغيرة وتنتشر داخل الجسم محدثة تهتك وحروق لألمعاء والطحال ومعظـم األحـشاء                
تر األطراف حيث تم     شديدة تصل إلى حد التشوه جراء الحروق وب        اًكما وتترك الشظايا آثار   . الداخلية األخرى 

بتر أطراف اثني عشر جريحاً، مع العلم أن هذه الشظايا تحدث تمزقاً جسدياً واحتراقاً داخلياً سيترك آثاراً سلبية 
لقد واجه الجراحون في مستشفيات وزارة الصحة إصابات مـن          . على حياة ومستقبل المصابين بعد أن يتعافوا      

الجرحى عندما يتم تشخيصهم في المستشفيات ال يشاهد علـيهم آثـار            نوع جديد، حيث أن كثيراً من الشهداء و       
كمـا  .  شظايا مما يثير الشك حول وجود مواد جديدة متفجرة يتم استعمالها ضد المدنيين الفلسطينيين العـزل               

يحتاج المصابون إلى المكوث أيام طويلة في المستشفيات إضافة لحاجتهم إلـى التأهيـل والمتابعـة الـشديدة                  
  .واصلة بسبب االلتهابات الشديدة والتسمم الدموي الناتجة عن اإلصابات المباشرةوالمت

، كمـا  ١٤/٨/٢٠٠٦بتاريخ  CNN من تلفزيون السي إن إن David Halpin"دافيد هالبن "ويؤكد السيد   -٨٦
لذي منع مـن  والفريق اإليطالي ا Dr. Carmela Vaccaio" كرميال فاكيو " تقرير الدكتورة اإليطالية اًيؤكد أيض

دخول األراضي المحتلة واستطاعت وزارة الصحة إيصال عينات لهم من أجساد بعض الـشهداء والجرحـى                
فلسطين، وقاموا بفحص العينات في جامعة بارما وفي مختبر متطـور فـي إيطاليـا، وجـود عناصـر                    من

نحـاس، واأللمونيـوم،    األسلحة المستعملة وتركيز عاٍل من الكربون وعناصـر اسـتثنائية مثـل ال             في جديدة
" أسـلحة جهـنم   "تشابه أسلحة الجيش األمريكي تحت التجارب وهي أسلحة يطلق عليها اسم             والتنجستن وأنها 

لذلك تناشد وزارة الصحة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق  .Dense Inert Metal Explosives (DIME)ومنها 
حقيق طبية لتقوم بفحص الجرحى والتأكد من وجود المواد اإلنسان والمؤسسات الصحية بضرورة إرسال لجنة ت

السامة التي تتركها القذائف اإلسرائيلية داخل أجساد الشهداء والجرحى ولتحديد أنواع األسلحة التي يـستخدمها               
كما تطالب وزارة الصحة المؤسسات الدولية بالضغط على إسـرائيل          . الجيش اإلسرائيلي ضد المدنيين العزل    

  .ف استخدام األسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين العزل واآلمنين في منازلهم وأماكن تجمعاتهممن أجل وق

اع غزة وأثر ذلك علـى الوضـع        تدمير البنية التحتية ومحطة الكهرباء الوحيدة في قط       
  الصحي

طـاع  الوحيدة في ق توليد الكهرباء ةمحط بقصف ٢٨/٠٦/٢٠٠٦قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي في     -٨٧
 والصحيةالمرافق الحياتية من في عدد  اً يوم١٠٢لما يزيد عن كامل  بشكل شبه العملغزة مما أدى إلى تعطل 
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إضافة إلى نقص المياه في عـدد       ستراتيجي منه،   الوشح الوقود ونفاد المخزون ا    الكهربائي    التيار انقطاعنتيجة  
 بشكل كامل خـالل تلـك       لف أسرة بال كهرباء    أ ٢٠٠حوالي  وقد عاشت    .ذلكمن محافظات قطاع غزة جراء      

ـ  اً ساعة يومي  ١٢-٨الفترة في حين عانت باقي األسر من انقطاع دوري ويومي للكهرباء من               للجـدول   اً طبق
االضطراري الذي أعدته شركة توزيع الكهرباء حتى تستطيع تزويد المؤسسات الحيوية وآبار المياه والمنازل              

 لنظام الطوارئ وتأجيل العديد من العمليـات        اًضطرت المستشفيات للعمل وفق   او. بكميات محدودة من الكهرباء   
كمـا تـأثرت    . الجراحية وتوقف أجهزة األشعة عن العمل أثناء تشغيل المولدات الكهربائية صـغيرة الحجـم             

المختبرات وبنوك الدم من انقطاع التيار الكهربائي وأثر ذلك مباشرة علي صالحية وحيويـة وحـدات الـدم                  
 وعانت مراكز الرعاية الصحية األولية من االنقطاع المتكرر واليومي للتيار الكهربائي            .الزما المخزنة فيها  والب

 على سلسلة التبريد الالزمة لحفظ التطعيمات التي تستخدم في حماية حيـاة المواليـد واألطفـال                 اًمما أثر سلب  
ة إلى التأثيرات السلبية التي تركهـا انقطـاع التيـار           هذا باإلضاف  . من األمراض المعدية   نواألوالد الفلسطينيي 

 الذين يعانون من أمراض مزمنة بما فيهم مرضى الربو والشلل    اًالكهربائي على المرضى في منازلهم خصوص     
  .الدماغي

ها تـدمير جميع الجسور في قطاع غـزة و      قصف   ب ٢٧/٦/٢٠٠٦في   ة اإلسرائيلي كما قامت الطائرات    -٨٨
 وجسر السكة الذي يـربط قريـة        وسط وجنوب القطاع  ب مدينة غزة    الذي يربط  ي غزة وادجسر  بالكامل وهي   

 .المغراقة جنوب مدينة غزة بوسط القطاع وجسر صالح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه

 التوصيات

رعة إن ما سبق يدعونا إلى مناشدة دول العالم ومنظماته الحقوقية واإلنسانية والصحية بالعمل وبالـس                -٨٩
  :الممكنة على ما يلي

 :الضغط على حكومة إسرائيل من أجل  -١

  . بما فيها القدس١٩٦٧إنهاء احتاللها الطويل لألراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام   •

القاضـي   و ٢٠٠٤-٧-٩الصادر في الهاي بتاريخ     االلتزام بقرار محكمة العدل الدولية        •
فلسطينية، لما له من تأثيرات سلبية      بوقف بناء جدار الفصل العنصري على األراضي ال       

  .على األوضاع الصحية

 العدوانية ضد المدنيين العزل من قتـل يـومي واجتياحـات مـستمرة              إجراءاتهاوقف    •
ومتكررة ألراضي السلطة الوطنية الفلسطينية واعتقاالت وإذالل على الحواجز ونقـاط           

  .التفتيش

 والعاملين في القطاع الصحي والسماح وقف عدوانها على المؤسسات الصحية الفلسطينية  •
للمرضى الفلسطينيين بالسفر لتلقي العالج الصحي المناسب دون إعاقات علـى نقـاط             

 .العبور والتفتيش

تسهيل مرور األدوية والمهمات واألجهزة الطبية من الموانئ اإلسرائيلية والمعابر إلـى              •
 .األرض الفلسطينية المحتلة
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 واألطقم الطبية والمرضى وتسهيل مرورها إلى المستـشفيات         احترام سيارات اإلسعاف    •
 .وبين القرى والمدن وعلى الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش

تسهيل وصول المرضى المحولين للعالج من مستشفيات الضفة الغربية وقطاع غزة إلى              •
 .مستشفيات القدس، ووقف عزل مدينة القدس عن محيطها السكاني

 عن سكان مدينة الخليل بصفة عامة وسكان البلدة القديمة فـي الخليـل              تخفيف المعاناة   •
بصفة خاصة والسماح لهم للوصول إلى الخدمات الصحية ووقف اعتداءات المستوطنين           

 .عليهم

تحسين ظروف األسرى المعيشية والصحية بصفة عامة، واألسرى من األطفال والنساء             •
  .ية الالزمة لهموالمرضى بصفة خاصة، وتقديم الرعاية الصح

 حتـى اآلن،    ٢٠٠٦اإلفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ بدايـة             •
وتحويل عائدات التأمين الصحي الخاص بالعمال الفلسطينيين داخل إسـرائيل للـسلطة            

 .الفلسطينية

  :مناشدة دول العالم للعمل على  -٢

ـ          • سطيني فـي األرض الفلـسطينية      وقف الحصار المالي واالقتصادي على الـشعب الفل
  .المحتلة

دعم القطاع الصحي من خالل دعم وزارة الصحة المسؤولة عن هذا القطاع والتي تملك                •
  . من المؤسسات الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة٪٦٠وتدير 

إرسال لجنة تحقيق دولية إلى األرض الفلسطينية المحتلة للتحقيق في ممارسات إسرائيل              •
انية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل ووقف استخدامهم كدروع بشرية، والتحقق من           العدو

  .أنواع األسلحة الفتاكة التي تستخدمها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين

 والتـي   ١٩٤٩الضغط على قوة االحتالل، إسرائيل، لاللتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام             •
 .ت الحربتنص على حماية المدنيين العزل وق

  خاتمة

يزال يؤمن بأن السالم العادل والدائم سـيحل         ال إن الشعب الفلسطيني رغم الحصار الذي يتعرض له،         -٩٠
وفي هذا اإلطار فإن الحكومة الفلسطينية قد كان لها موقفاً إيجابياً فـي مـؤتمر القمـة                  .في األراضي المقدسة  

لسعودية، والذي أعلن عن إعادة تمسكه بمبادرة السالم العربيـة،     العربي الذي عقد مؤخراً في المملكة العربية ا       
التي تدعو إلى السالم العادل لجميع شعوب المنطقة، وإعادة الحقوق ألصحابها، وإنهاء االحتالل اإلسـرائيلي               

 إن هذا يؤكد أن الدول العربية والفلسطينيين مازالت أيديهم ممـدودة إلـى            . الطويل لألراضي العربية المحتلة   
السالم، وهي تطالب دول العالم واألمم المتحدة وإسرائيل انتهاز هذه الفرصة، من أجل وقف الحرب والعدوان                

  .وإنهاء االحتالل، ومن أجل أن يعم السالم في األراضي المقدسة
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إن وزارة الصحة الفلسطينية تتطلع إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والـصحية واإلنـسانية،                -٩١
وف إلى جانب الشعب الفلسطيني والعمل على مساعدته وتوفير اإلمكانيات الالزمـة لمواجهـة الحـصار                للوق

  . اإلسرائيلي والدولي الظالم

إننا بأمس الحاجة لتعزيز برامجنا الصحية، من أجل حماية مجتمعنا بصفة عامة والنـساء واألطفـال                  -٩٢
  . في المنطقةبصفة خاصة، ومن أجل أن تسود ثقافة المحبة والسالم

 ال يفوتنا أن نعرب لكم عن عظيم امتنانا وتقديرنا لكل ما قدمته الدول المانحـة والمؤسـسات                  اًوختام  -٩٣
والمنظمات اإلنسانية والصحية من مساعدات نزيهة ألبناء الشعب الفلسطيني، وثقتنا األكيدة باستجابتكم لمطالبنا             

  .العادلة

  
  

=     =     =  


