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  A61/18 Rev.1    
  
  
  

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

  
  

  انةتقرير من األم
  

  
التزال األزمة المستمرة في األرض الفلسطينية المحتلة والقيود المفروضة بشكل متزايد على تـنقالت                -١

السكان وحركة السلع وتفاقم معدالت العنف فيها، تؤثر على حياة الفلسطينيين االجتماعية واالقتـصادية، مـع                
ارتفع عـدد الوفيـات     قد  و. ات الصحية تخلفه من تبعات على أحوالهم الصحية وسبل حصولهم على الخدم          ما

، واستمر في االرتفاع خالل األشهر      ٢٠٠٧واإلصابات الناجمة عن االحتالل والصراع الداخلي فيها خالل عام          
  .٢٠٠٨األولى من عام 

  
ومع ذلك، فقد استمر متوسط العمر المأمول في االرتفاع بخطى بطيئة ولكنها ثابتة؛ غيـر أن عـدد                    -٢

طفال بقي على حاله دون تغيير فعلي خالل السنوات األخيرة، برغم االلتزام العالمي ببلوغ              وفيات الرضع واأل  
  ).الملحقانظر (المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة 

  
انفك سوء التغذية المزمن وحاالت عوز المغذيات الزهيدة المقدار الناجمة عنه، يمثل إحدى مشاكل              وما  -٣

السارية مسؤولة عـن    غير   ذلك، فإن األمراض     على وعالوة ؛ألرض الفلسطينية المحتلة  الصحة العمومية في ا   
  ).الملحقانظر ( من إجمالي عبء األمراض التي تصيب البالغين ٪٣٠نسبة تزيد على 

  
، شُكّلت حكومة طوارئ جديدة ورفعت العقوبات المفروضة علـى          ٢٠٠٧يونيو   /ومنذ شهر حزيران    -٤

 العـازل، ونظـام      ولكن اإلغالق الداخلي، وبناء الجـدار      .ستؤنف تقديم المعونات الدولية   السلطة الفلسطينية وا  
مستوياتها في الضفة   زالت تؤثر على سبل حصول المرضى على الرعاية الصحية بمختلف           التصاريح، أمور ما  

تـؤدي  ، وقـد    الحـصار عليـه   انفك قطاع غزة معزوالً تماماً عن العالم الخارجي بسبب فرض           وما. الغربية
  .المستويات المتزايدة للعنف الذي يشهده القطاع إلى حصول أزمة صحية إنسانية

  
وخالل النصف . والمتخصصةقليص سبل الحصول على الرعاية الصحية الثانوية بت وهناك تقارير تفيد  -٥

وأدى  . الحصول على عالج خارج قطاع غزة      لم يتمكنوا من  ، ارتفع عدد المرضى الذين      ٢٠٠٧الثاني من عام    
 نظام زعزعة أركانانعدام قطع الغيار الضرورية والمواد االستهالكية واإلمدادات واألدوية األساسية إلى زيادة     

  .الرعاية الصحية
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أداة من تصميم المنظمة من أجل تحسين رصد آثار الحالـة           ب بدأ العمل ،  ٢٠٠٦يونيو   /وفي حزيران   -٦
 في تحسين شـؤون      من هذه األداة    عليها تم الحصول ومات التي   واستُخدمت بالتالي المعل  . الناشئة على الصحة  

وتولت المنظمـة تـسهيل     . المساعدة اإلنسانية ، والدعوة إلى تقديم     الثغراتاإلدارة واالستجابة الفورية، وسد     
ودعم التواصل الفعال بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وإقامة الشراكات االستراتيجية بينهم، وذلك بقصد الدعوة             

. صحية وتعزيز الصحة بوصفها جـسراً للـسالم بيـنهم         الخدمات  الإلى تمكين الفلسطينيين من الحصول على       
شارك فيها كل من أصحاب المصلحة اإلسـرائيليين والفلـسطينيين           ،وعقدت في قطاع غزة ندوة عن الصحة      

 فلسطيني مشترك فيما    -وتمثلت إحدى حصائل هذه الندوة في إنشاء منتدى إسرائيلي          . المعنيين بشؤون الصحة  
  .يخص سبل الحصول على الرعاية الصحية في قطاع غزة

  
، ٢٠٠٧ المالية واالقتصادية خالل النصف األول من عام         للمعوناتورداً على تعليق المجتمع الدولي        -٧

 وسعياً إلى تلبية االحتياجات الصحية الطارئة الناشئة عن سياسة اإلغالق المفروضة علـى الـضفة الغربيـة                
وقطاع غزة، استمرت المنظمة في تزويد خدمات الرعاية الصحية األولية الموجودة فيهما باإلمدادات والمـواد               
االستهالكية الطبية األساسية، وعملت مع وزارة الصحة الفلـسطينية مـن أجـل إمـداد الـضفة والقطـاع                   

  .بالمستحضرات الصيدالنية
  
 للفريق العامل المعني بقطاع الـصحة       تي تقدم االستشارة   ال التقنية الوكالةوتتولى المنظمة، بوصفها      -٨

 وزير الصحة الفلسطيني، تقديم الدعم التقني لهيئات المراكز والمقاطعات لتنسيق الشؤون الصحية             الذي يرأسه 
منظومة األمم المتحدة   ومؤسسات   هيئة، تشمل منظمات غير حكومية محلية ودولية         ةوالبالغ عددها ثالث عشر   

وقد عقدت المنظمة اجتماعات شهرية إلبالغ الشركاء بالحالـة الـصحية وتقـديم الخـدمات     . ةوسلطات محلي 
  .الصحية واالستجابة لحاالت الطوارئ

  
واستمرت المنظمة في العمل مع وزارة الصحة بشأن تعزيز إدارتها المعنية بالتغذية وتوسيع نطـاق                 -٩

التعاون تقديم الدعم التقني وبذل جهود من أجل وضع          هذا   ومن عناصر .  الذي أنشئ حديثاً   نظام ترصد التغذية  
وقدمت المنظمة الدعم لوزارة الـصحة فـي وضـع          . معايير للنمو في جميع مراكز الرعاية الصحية األولية       

، وهي تواصل حالياً تقديم المساعدة فـي وضـع          ع وصغار األطفال   استراتيجية وطنية إلطعام الرض    وإطالق
كما قدمت المنظمة الدعم التقني لبرنامج وزارة الـصحة المعنـي           . بدائل لبن األم  مدونة وطنية لقواعد تسويق     

، تلبية الحتياجات محددة بشأن التدريب على الرعاية الـصحية          ألمراض غير السارية والوقاية منها    بمكافحة ا 
طـار  المتخصصة وإعداد مبادئ توجيهية لتشخيص األمراض ومعالجتها واستحداث نظام لترصد عوامل االخت           

  . حملة تثقيفية بشأن الوقاية من األمراض المزمنةوتنظيم
  

وزارة الصحة الفلسطينية من    إلى   السياسات والنظم الصحية   في شؤون    اً دولي اً المنظمة خبير  وأعارت  -١٠
  ).٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة (أجل دعم تنفيذ الخطة الصحية االستراتيجية الوطنية وخطة التنمية المتوسطة األجل 

  
ذت المنظمة بزمام المبادرة في إعداد المكون الصحي لعملية النداءات الموحـدة المـشتركة بـين     وأخ  -١١

ضمان حصول الشعب الفلسطيني على مجموعة شـاملة  لبلوغ الغاية العامة المتمثلة في    ،  ٢٠٠٨الوكاالت لعام   
 على أمـوال    ٢٠٠٧ام  وتم الحصول من خالل عملية توحيد النداءات لع       . من الخدمات الصحية العالية الجودة    

للمعونات اإلنسانية من كل من صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، وإدارة المعونة اإلنـسانية               
، )من خالل مكتب األمم المتحدة لتنـسيق الـشؤون اإلنـسانية          (وحكومة إسبانيا    التابعة للمفوضية األوروبية،  

القطـاع  لمعونة وحكومة إيطاليا تمويل مشاريع إنمائيـة فـي          وتواصل هيئة أوروبا لتقديم ا    . وحكومة النرويج 
  .الصحي
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 معظم اإلحاالت الداخلية للحصول على رعاية صـحية          في شرقي القدس   ةالمستشفيات الست وتستقبل    -١٢
متخصصة في المستشفى، والتي تفد من المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والكائنة في الضفة               

 المنظمة الدعم لهذه المستشفيات فيما يتعلق بتحسين تنسيق الخدمات الصحية التـي             وتقدم. قطاع غزة الغربية و 
كما واصلت المنظمة إسداء المشورة إلى وزارة الـصحة ودعمهـا فـي             .  الخدمات تلكتقدمها وتحسين جودة    

فسية داخل الوزارة ، وهو مشروع يشمل إنشاء مديرية للصحة الن       خدمة صحة المجتمع النفسية   تطوير وتحديث   
 فـي إطـار     ، المنظمة وتتعاون.  والموظفين المرافقمن أجل تعزيز القدرة على إدارة أنشطة تطوير وتشغيل          

اضطالعها باألنشطة المتعلقة بالتأهب واالستجابة ألنفلونزا الطيـور واألنفلـونزا الجائحـة، مـع الـسلطات                
 حاالت تصيب البشر ورصدها وفي وضـع شـروط          الفلسطينية في دعمها وبناء قدراتها على الكشف عن أية        

  .أساسية تتعلق بذلك موضع التنفيذ من أجل تمكين السلطات من احتواء فاشيات المرض
  

وسعياً إلى بناء المؤسسات الفلسطينية وإنعاش االقتصاد، طرحت السلطة الفلسطينية الخطة الفلسطينية              -١٣
 مـن أجـل   دة ثالث سنوات، وذلك في مؤتمر المانحين الـدولي          لإلصالح والتنمية التي تتضمن إطاراً مالياً لم      

 ٧٤٠٠وتعهد المـانحون بتقـديم      ). ٢٠٠٧ديسمبر   / كانون األول  ١٧المعقود في باريس،    (السلطة الفلسطينية   
 فـي عـام     للمساعدات اإلنسانية في جميع القطاعات    أمريكي   مليون دوالر    ٣٤٠٠، منها   مليون دوالر أمريكي  

رة الصحة في مشاركتها في تنفيذ الخطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية، بالخطة الصحية            وتسترشد وزا . ٢٠٠٨
  .٢٠١٠-٢٠٠٨االستراتيجية للفترة 

  
وقد قدمت حكومتا إسرائيل والجمهورية العربية السورية خطابات فيما يتعلق باألحوال الصحية لسكان               -١٤

  ضع بيانات مفصلة حول تلك األحوالالجوالن السوري المحتل غير أن األمانة لم تتمكن من و
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  . علماً بالتقرير الوارد أعالهأن تحيطجمعية الصحة مدعوة إلى   -١٥
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  الملحق
  

  األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة،
  لقدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتلبما فيها ا

  
   تقصي الحقائق عنتقرير

  
  تقرير من األمانة

  
  
 إلى المديرة العامة بشأن تقـديم تقريـر لتقـصي           ٢-٦٠ج ص ع  بناء على الطلب الموجه في القرار         -١

قية، وفي الجوالن   الحقائق عن الحالة الصحية واالقتصادية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشر            
السوري المحتل، استعرضت األمانة تقارير أتاحتها مصادر موثوقة عن الحالة في األرض الفلسطينية المحتلة              
وأجرت مقابالت بالهاتف مع أشخاص مختارين يعملون في المجال الصحي وفي معالجة المـشاكل المتـصلة                

  .ن الجوالن السوري المحتل وتعذر تحديد معلومات معينة ع١.بالصحة في األرض المحتلة
  

  محددات الصحة في األرض الفلسطينية المحتلة
  
 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ بين عامي    الممتدة في الفترة    الذي حدث  االنتعاش االقتصادي    تراجع،  ٢٠٠٦في عام     -٢

 ، مقترناً ٢٠٠٧وتفاقم هذا االتجاه في الربع األول من عام         . ٪٨,٨ اإلجمالي بنسبة    عندما انخفض الناتج المحلي   
 علـى أن يـصبح      قدرتهوأضعفت التغييرات الطارئة على هيكل االقتصاد       . ٪٤,٢بزيادة في االنخفاض بنسبة     

  .ذاتي االستدامة وقللت احتماالت نموه في األجل الطويل
  
 مليـون دوالر    ١٠٠، بلغ العجز الذي تعانيه السلطة الفلسطينية        ٢٠٠٧وخالل النصف األول من عام        -٣

، فـإن   ٢٠٠٧يونيو   / التي احتجزتها في حزيران    الرسوم الجمركية  حكومة إسرائيل عن     وبرغم إفراج . شهرياً
وتفاقمت الحالة بمحدودية القدرة علـى زيـادة اإليـرادات    .  السلطة الفلسطينية يتجاوز إيراداتها نفقاتمجموع  

 تعليـق النـشاط     المحلية نظراً للخسارة المتكبدة في ضرائب القيمة المضافة والرسوم الجمركية الناجمة عـن            
  .التجاري في غزة

  
 مليـون دوالر    ٤٥٠ إلـى    ٢٠٠٧ووصل مبلغ المساعدات الخارجية خالل النصف األول من عـام             -٤

مليون  ١٦٢٠وقدرت السلطة الفلسطينية أنه ثمة حاجة إلى مساعدات من المانحين بمبلغ يقارب . أمريكي تقريباً
 من هذا المبلغ    ٪٩٤، بالتالزم مع تسخير نسبة      لذي تعاني منه  العجز المالي ا  دوالر أمريكي سنوياً من أجل سد       

  .في سداد النفقات المتكررة

                                                           
  .طلبلدى الأسماء الخبراء بالمراجع وب قائمة يمكن االطالع على     ١
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 وإلى  ٢٠٠٦ تقريباً في عام     ٪٣٥ إلى   ٢٠٠٥ في عام    ٪٣٠ البطالة في قطاع غزة من       وارتفع مستوى   -٥
نـصف   في ال  ٪١٩ إلى   ٪٢٠ من    وانخفض مستواها في الضفة الغربية     .٢٠٠٧ في الربع الثالث من عام       ٪٣٨

 العمال الذين خسروا وظائفهم وانخرطـوا فـي صـفوف           تشملغير أن هذه النسب ال      . ٢٠٠٧األول من عام    
 االعتبار  بعين ال تأخذ    هذه اإلحصاءات  كما أن    .العمالة األسرية بدون أجر أو مارسوا أعماالً زراعية موسمية        

اثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق      وكالة األمم المتحدة إلغ   عدد المشاركين في برامج العمالة المؤقتة ل      
ويقدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن عدد العاطلين عن العمل، بمن فيهم العمال             ). األونروا(األدنى  

غير الموظفين توظيفاً كامالً والذين تركوا سوق العمل لعدم قدرتهم على إيجاد عمل، سيؤدي إلى رفـع نـسبة       
وإذا .  في قطاع غـزة    ٪٣٩ وإلى أكثر من     ٪٢٨إلى   بالضفة الغربية    ٢٠٠٦عام  في  سائدة   التي كانت    البطالة

 بقطاع غزة بحلول منتصف     ٪٥٠ نسبة مستوى البطالة    يتجاوز، فإن من المتوقع أن      الراهنةاستمرت الظروف   
  .٢٠٠٨ عام
  
 األسر مقارنة    من ٪٨٠، مما ألحق الضرر بنسبة      يعهد من قبل  وتفاقم الفقر في قطاع غزة بمستوى لم          -٦

وتنخفض مـستويات   . ، مقترناً بمعاناة ثلثي هذه األسر تقريباً من الفقر المدقع         ٢٠٠٥ منها في عام     ٪٦٣بنسبة  
  .٪٣٠بحوالى الفقر في الضفة الغربية عنها في القطاع 

  
طـاع   بق ٪٦,٣ بالنسبة للغذاء بمقدار     االستهالك، ارتفع متوسط الرقم القياسي ألسعار       ٢٠٠٧وفي عام     -٧

وبرغم . ، مع ارتفاع أسعار دقيق القمح إلى أكثر من الثلثين         ٢٠٠٦ في الضفة الغربية مقارنة بعام       ٪٥,٨غزة و 
 الحالـة االجتماعيـة     ، فإنها تزيـد طـين     وقوف ارتفاع أسعار األسواق الدولية وراء هذه الزيادة إلى حد بعيد          

يزال معدل إنفـاق    وال. لقدرة الشرائية فيه  واالقتصادية المتدهورة بلة، وخاصة في قطاع غزة، بسبب ضعف ا         
 ٪٦١أفيد بأن هناك نـسبة  قد و. ٢٠٠٧يونيو  / منذ شهر حزيران  ٪٦٢على الغذاء في قطاع غزة يبلغ       األسرة  

 أخرى معرضـة    ٪١١ نسبة   غير الالجئين يعانون من انعدام األمن الغذائي وأن ثمة        من  من سكان قطاع غزة     
 من األسر عن زيادة الصعوبات التي تواجهها في شراء ما تحتاجه            ٪٧٠بة  وأبلغت نس لخطر المعاناة من ذلك؛     

ويتنـاول النـاس    . قلت الخيارات المتاحة بشأن المواد الغذائية بسبب ارتفاع مستويات الفقـر          كما  و. من غذاء 
  .أرخص أغذية نشوية باطرادكميات أقل من مشتقات األلبان والبيض والخضروات ويستهلكون 

  
 بـين   الممتـدة  في الفترة    ٪٨  بنسبة تجاوزت  نقية على مياه شرب     التي تحصل  األسر   وانخفض عدد   -٨

 الحدود، يفتقر الكثير من مؤسـسات       وإغالقوعالوة على ذلك، ونتيجة لألزمة المالية       . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠عامي  
والـتخلص  ضخ المياه إلى مخزونات الوقود واإلمدادات الحيوية الالزمة، من بين أمور أخرى، لمعالجة المياه               

 إلـى   ٢٠٠٨ينـاير    /وقود منذ كانون الثـاني    عدم وجود   وقد أدى   . من الفضالت وشبكات الصرف الصحي    
 متر مكعب من مياه الصرف المعالجة حصراً معالجـة جزئيـة إلـى              ٤٠ ٠٠٠التصريف اليومي لما مقداره     

  .عرض البحر
  
 / نقطة وحاجزاً في آب    ٣٧٦ ارتفع من    وتقدر األمم المتحدة أن عدد نقاط التفتيش والحواجز الثابتة قد           -٩

 /؛ وخالل األشهر الممتدة إلى شـباط      ٢٠٠٨يناير   / نقطة وحاجزاً في كانون الثاني     ٥٦٣ إلى   ٢٠٠٥أغسطس  
وعالوة .  نقطة ٢٤٣ إلى   ٤٥٥ شهراً، انخفض عدد نقاط التفتيش المتنقلة من         ١٢ والبالغ عددها    ٢٠٠٨فبراير  

لمستوى التنقل داخل األرض الفلسطينية وفيها ككل، فإنها تقيـد سـبل            على تقليل هذه السياسات واإلجراءات      
المياه وغيرها من الموارد الطبيعية،  الوصول إلى األسواق المحلية والدولية والحصول على الخدمات الصحية و         

المغلقة وسكان المناطق التي تخضع للسيطرة اإلسـرائيلية        ") التماس("مما يلحق الضرر تحديداً بسكان منطقة       
  .مباشرة
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  الحصول على الرعاية الصحية
  

ـ                 -١٠ دادات بينما يزيد نقص الموارد والنظم المعقدة لإلغالق الداخلي والخارجي من صـعوبة تقـديم اإلم
 كما  .لقطاع غزة على وجه الخصوص، فإن جودة الرعاية الصحية المقدمة آخذة في التدهور بصورة تدريجية              

 بعـض معـدات المستـشفيات       ولم تعد . والمستهلكاتقطع الغيار األساسية    تؤدي إلى حدوث نقص مزمن في       
دهورت صـحة المرضـى     تكما  الخاصة المستخدمة ألغراض العالج والتشخيص في المختبر صالحة للعمل؛          

فمثالً، يتعذر في الكثير من األحيـان       . الفشل الكلوي والسرطان  بالذين يعانون من أمراض مزمنة، كالمصابين       
 وحدة لغسل الكلى في مستشفى الشفاء أن تؤدي وظيفتها بسبب نقص المعدات             ٢٦ وحدات من أصل     ١٠على  

 تعطـل وجودة بأماكن أخرى من قطاع غزة عـن         وقطع الغيار؛ ويتكرر اإلبالغ في مرافق وزارة الصحة الم        
الكثير من معدات تشخيص األمراض، مثل أجهزة التصوير بالرنين المغنطيسي واألجهزة المحوسـبة للمـسح               

  . عن العملباألشعة المقطعية واألشعة السينية
  

ريـر  وأشـار تق . ٢٠٠٧ فيها خالل عام مزمنوأثبت رصد المنظمة لمدى توافر األدوية وجود نقص         -١١
 دواء  ٨٥بـشأن    إلى أن المخزون المتوفر مثالً       ٢٠٠٧نوفمبر   / تشرين الثاني  -أكتوبر   /الفترة تشرين األول  

 بنداً من هذه    ٦٥ ألقل من شهر واحد، وإلى أن        إالفي مستودع األدوية المركزي بقطاع غزة ال يكفي         ) ٪٢٠(
 مـن  ٪١٧مخزونـات مـا نـسبته       ذلك، فإن   وإضافة إلى   . البنود غير متوفرة في األرض الفلسطينية المحتلة      

 في الضفة الغربية، فقد تمثلت في عدم كفاية األرقام المشار إليهاأما .  شهر واحدالمستهلكات ال تكفي ألكثر من
. بنـداً  ٧٣لالستهالك لمدة شهر واحد، وعـدم تـوافر         ) ٪٢٣ (دواء ٩٧ والذي يتضمن خزون المحتفظ به    الم
ومن الواضح  . لث كمية األدوية األساسية   ة المركزي بغزة مخزون احتياطي من ثُ      يتوفر في مستودع األدوي    وال

وال يتوفر لدى صيدليات الرعاية الصحية األولية فـي         . أن نظام الصحة العمومية معرض لخطر شحة األدوية       
ـ    في المتوسط من األدوية األساسية، كما        ٪١١ حوالىة الغربية وقطاع غزة     الضفب المناطق الصحية  يس أنـه ل

  . في الضفة الغربية٪٨ في قطاع غزة و في المتوسط منها٪١٠ لنسبةعلى صعيد المستشفيات  هناك وجود
  

 في  من حين آلخر   حاالت نقص     وجود  عن ،ووفقاً لمؤشرات المنظمة لترصد القطاع الصحي، فقد أبلغ         -١٢
األسر          الفـضالت حدات التخلص من    ة وو ة وغيرها من األثاث وأجهزة المراقبة التي تُوضع إلى جانب األسر .

ويواصل النقص الحاصل في عدد الموظفين المؤهلين للعمل في مختلف الفئات التأثير على القطاع الصحي في                
  .مجاالت كثيرة

  
 بسبب اسـتهالك الطاقـة      ٢٠٠٧ديسمبر   / الطاقة الكهربائية خالل كانون األول     نقصوارتفع مستوى     -١٣

وباإلضـافة  . ئيل إلمدادات الكهرباء، وإضراب أصحاب محطات الوقود      الكبير خالل فصل الشتاء، وقطع إسرا     
/ إلى ذلك، قللت الحكومة اإلسرائيلية كمية وقود الديزل الصناعي المورد إلى قطاع غزة في مطلع كانون الثاني

ـ   .  ساعات يومياًثماني، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه بمعدل      ٢٠٠٨يناير   ار ويـؤثر انقطـاع التي
 على وحدات العناية المركـزة، وغـرف العمليـات،          ، بوجه خاص  ومحدودية إمداد مولدات الكهرباء بالوقود    

والوحدات المعنية بالحوادث وحاالت الطوارئ، وما تحتويه من أجهزة تصوير باألشـعة الـسينية وأجهـزة                
وفـي  . مرافـق الغـسيل    المركزية ونظم تكييف الهواء ومضخات المياه و       الشفطاستخالص األوكسجين ونظم    

، أبلغ مستشفى الشفاء في غزة عن حاالت انقطاع الكهرباء لمدة تتراوح بين أربع ساعات             ٢٠٠٨فبراير   /شباط
وعالوة علـى ذلـك،     . ساعة يومياً؛ وتعاني مستشفيات أخرى تديرها وزارة الصحة من قيود مماثلة           ١٨إلى  

ة الصحة على إيقاف مولدات الكهرباء المستخدمة فـي         ُأرغمت مرافق كثيرة للرعاية الصحية األولية في وزار       
 للعمـل،   الذي لم يعد صـالحاً     الكثير من مركبات الوزارة      وهناك.  وقود الديزل  نقصحاالت الطوارئ بسبب    

  . الخدماتإيتاءيحول دون نقل الموظفين وتوريد اإلمدادات ويعرقل بالتالي  مما
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، الناجم أساساً عن نقص اإلمـدادات الطبيـة األساسـية،           وأدى تدهور شبكة الرعاية الصحية األولية       -١٤
 االسمية للوصفات الطبية في مراكـز       الرسومواإلضرابات الدورية في القطاع العام، وعجز الالجئين عن دفع          

وهكـذا، ازداد   . الرعاية الحكومية، إلى زيادة الطلب على خدمات تقدمها جهات أخرى غيـر وزارة الـصحة              
 مقارنـة   ٢٠٠٧ في عام    ٪٢٠ظمات رئيسية غير حكومية بنسبة      لصحية التي تقدمها من   الطلب على الخدمات ا   

 ازداد الطلب على خدمات الرعاية الصحية األولية التي تقدمها األونروا           في حين ،  ٢٠٠٦ في عام    ٪٣٠بنسبة  
  .٢٠٠٧ إضافية في النصف األول من عام ٪٢٠ وبنسبة ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ بين عامي ٪١٠بنسبة 

  
 مستشفى في األرض الفلـسطينية المحتلـة بإجمـالي قـدرة            ٧٨، كان هناك    ٢٠٠٦ عام   خرأواوفي    -١٥

.  من السكان الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى سنوياً        ٪١١ريراً تقدم الخدمات لما نسبته       س ٥٠١٤استيعاب تبلغ   
في إقليم شـرق     المسجلة فرد أدنى المعدالت     ١٠ ٠٠٠ سريراً لكل    ١٣ويعتبر معدل أسرة المستشفيات البالغ      

 في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ولكنه أدنى من نصف          ٪٨٠ويبلغ معدل شغل األسرة حوالى      . المتوسط
 ٣٥ ٠٠٠ويدخل المستشفى كل شـهر نحـو        . هذا الرقم في المستشفيات غير الحكومية والمستشفيات الخاصة       

  . حالة والدة٩٠٠٠ عملية جراحية وتتم فيها ١١ ٠٠٠شخص وتُجرى 
  

١٦-   في الضفة الغربيـة بـالقيود       والمتخصصةبل الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية الثانوية        وتتأثر س 
التي تبلغ فيها (المفروضة على حرية التنقل، ألن معظم المستشفيات موجودة في المدن، بما فيها القدس الشرقية 

 ام تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين، ألن      وتعتبر القدس مهمة لنظ   ). ٪٢٠ستشفى الضفة الغربية    ة م نسبة أسر
.  للسكان الفلسطينيين  المتخصصة الموجودة فيها هي الجهات الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية          ةالمستشفيات الست 

 مـن   الكثير بسبب عدم تمكن     ٪٤٠قل إلى تخفيض اإليرادات بنسبة      وقد أدت القيود المفروضة على حرية التن      
، ٪٩٠ين الوافدين من الضفة الغربيـة       تبلغ نسبة المرضى الخارجي   ( االستشارات   المرضى من الحصول على   

 القيود الـصارمة المفروضـة علـى        تؤديو). ألن سكان القدس الشرقية مشمولين بالنظام الصحي اإلسرائيلي       
صعوبات في الحصول على خدمات الرعايـة       إيجاد  إلى  تنقل مقدمي الخدمات والمرضى على حد سواء         حرية
 طلـب للحـصول علـى       ٤٠٠٠ و ٣٠٠٠وينبغي شهرياً تقديم طلبات يتراوح عددها بـين         . وتقديمها يةالصح
ين في مستشفيات القـدس     تبلغ نسبة الموظفين الوافدين من الضفة الغربية العامل       (للموظفين والمرضى    رخص
  ).٪٧٥ الشرقية

  
 واآلخر في الضفة الغربيـة       تشغيل نظامين مستقلين للرعاية الصحية، أحدهما في قطاع غزة         ويؤدي  -١٧

يؤدي كما   زيادة تعقيد الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من أجل تنسيق أنشطتها             إلى) بما فيها القدس الشرقية   (
ويسهم تقليل اإليرادات المتأتية مـن برنـامج        .  الكفاءة، وزيادة التكاليف   وقلةإلى ازدواجية الخدمات المقدمة،     

وعالوة على ذلك، فـإن قـدرة       . زيادة كبيرة  البطالة والفقر في زيادة التكاليف       التأمين بسبب ارتفاع مستويات   
           بل حصولهم على هذه الخـدمات      الفلسطينيين على اإلنفاق من جيوبهم الخاصة معرضة للخطر، مما يحد من س

  ).كالفحص المنتظم للكشف عن سرطان الثدي(التي ال تتوفر إال لدى القطاع الخاص 
  

 مليـون   ٣٢,٥ إلى   ٢٠٠٢ ماليين دوالر أمريكي في عام       ٦,٢ة العالج في الخارج من      وارتفعت تكلف   -١٨
 ثالث أكبر نفقـات     ٢٠٠٥، وأصبحت منذ عام     ٢٠٠٤ مليون دوالر في عام      ٥٣,٤ وإلى   ٢٠٠٣دوالر في عام    
 مليـون دوالر    ٢٥,٥ إحالـة    ٩٠٠٠، بلغت تكلفة هذه اإلحاالت التي قاربت        ٢٠٠٧وفي عام   . وزارة الصحة 

وأحيـل  ).  حالة إصـابة   ١٠٧٨(كي، وكان السرطان هو أكثر األسباب الطبية شيوعاً التي تقف وراءها            أمري
، بسبب إغالق الحدود مع مـصر       ٢٠٠٧يوليو   /المزيد من الحاالت إلى إسرائيل، وخصوصاً منذ شهر تموز        

 شراء الخـدمات مـن      :ألنعند معبر رفح، ملقياً بذلك عبئا إضافياً على عاتق ميزانية وزارة الصحة، وذلك              
ـ       . مصر أقل تكلفة من شرائها من بلدان مجاورة أخرى         ى الـذين   وإضافة إلى ذلك، فقد انخفضت نسبة المرض

وبلغ عدد المرضى الذين أحيلوا مـن       . ٢٠٠٧ خالل النصف الثاني من عام       ٪٢٥حصلوا على رخص بمقدار     
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 مليون  ٤٦,١ ية بلغت حوالى  كلفة إجمال  بت ٢٠٠٧ مريضاً في عام     ٢٢ ٧٢٩الضفة الغربية إلى الخارج للعالج      
  .دوالر أمريكي

  
مرتبات موظفيها وتوزيع اإلمدادات واألدوية على قطاع غزة، بتـسهيل          واستأنفت وزارة الصحة دفع       -١٩

وعلى الرغم من أن األزمة المالية التـي        . من المنظمة واألونروا والبنك الدولي ولجنة الصليب األحمر الدولية        
، فقد اتضح أن تمويل المنظمات غير       ٢٠٠٧ة انحسرت على ما يبدو في النصف الثاني من عام           تعانيها الوزار 

  . من الخدمات الصحية الفلسطينيةاً كبيراًالحكومية انخفض، ليهدد بذلك جزء
  

  الحالة الصحية
  

 سـنة للـذكور     ٧١,٨ إلـى    ٢٠٠٧، ليصل في عام     ببطءاالرتفاع  استمر متوسط العمر المأمول في        -٢٠
عن المتوسـط المـسجل لكـال        بشكل طفيف لكال الجنسين في الضفة الغربية         وهو يزيد  سنة لإلناث،    ٧٣,٣و

 مولود حي، وهو أعلى فـي       ١٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٢٥,٣ويبلغ معدل وفيات الرضع     .  في قطاع غزة   الجنسين
ويـصح  ). ي مولود حي على التـوال     ١٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٢٢,٩ و ٢٨,٨(قطاع غزة منه في الضفة الغربية       

 حالة في قطاع غزة     ٣١,٨:  مولود حي  ١٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٢٨,٢(القول نفسه بالنسبة لمعدل وفيات األطفال       
  .ويرتفع معدال الوفيات كالهما بين الذكور أكثر منه بين اإلناث).  حالة في الضفة الغربية٢٥,٨و
  

وبلغ معدل الخـصوبة فـي      .  حي  مولود ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٦,٢ األمومةويبلغ معدل وفيات      -٢١
، مع وجود اختالف هامـشي  )قطاع غزة في   ٥,٤ في الضفة الغربية و    ٤,٢ (٢٠٠٦ في عام    ٤,٦المنطقة ككل   

وعموماً، فإن أكثر من نصف النساء الالتي تتراوح أعمارهن بـين           . بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية    
 وهي أعلى منها في قطـاع       ٪١٣ التنظيم  بالضفة الغربية       سنة يلجأن إلى تنظيم أسرهن، وتبلغ نسبة       ٤٩ و ١٥
ويبلـغ  . صحيين متخصصين عاملين   قبل من   الحملوتحصل معظم األمهات تقريباً على رعاية في فترة         . غزة

  . زيارات٧,٨ الرعاية الصحية أثناء الحمل  خدماتمتوسط عدد زيارات الحوامل من أجل الحصول على
  

. يباً من سكان األرض المحتلة من مرض مزمن مشخص واحد علـى األقـل              تقر ٪١٠وتعاني نسبة     -٢٢
 األمراض المزمنة غير السارية بتدهور مستويات المعيشة وزيادة الكروب النفسية ونقص            انتشاروارتفع معدل   

ئية  واألمراض السرطانية واألمراض القلبية الوعاالسكريواليزال . الرعاية الصحية األساسية، بما فيها األدوية
 األسباب الرئيسية لألمراض غير السارية التي تقف وراء المراضة والوفيـات فـي األرض الفلـسطينية                 من

 من  ٪٥٠ و ٪٣٥وتعزى نسبة تتراوح بين     . المحتلة، وهي السبب الرئيسي إلحالة المرضى إلى الخارج للعالج        
 أيضاً سبب رئيسي لوفيات األطفال      إجمالي حاالت الطوارئ التي يتم إدخالها للمستشفى إلى الحوادث، التي هي          

بعد ) ٪١٢,٥(وتعتبر الحوادث سبب الوفاة الرئيسي الثاني       .  سنوات ٤الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و      
  .الفئات العمريةاألمراض القلبية في جميع 

  
 في إطار    ممن أجريت معهم مقابالت    ٪٨٦وأفادت نسبة   . انفكت الصحة النفسية تمثل شاغالً كبيراً     وما  -٢٣

 مـنهم بتـدهور     ٪٧٧ بأنها تعاني من مشاكل في النوم في حين أفادت نـسبة             ٢٠٠٧ تمت في عام     مسوحات
وشعرت نسبة  .  أخرى من هؤالء عن ارتفاع مستوى التوتر بين األطفال         ٪٧٢العالقات األسرية وأبلغت نسبة     

يفقـدوا   هؤالء بالخوف مـن أن        تقريباً منهم بأنها قلقة وسريعة الغضب ومحبطة، بينما شعر نحو نصف           ٪٤٠
  .جذورهم ومن أن يشردوا أو يستأصلوا من منازلهم أو أراضيهم
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 وفـاة فـي عـام       ٩٥٣ حيث بلغ ،  ٢٠٠٦ عام   منذ ٪٨,٨نسبة  بوارتفع عدد الوفيات بين الفلسطينيين        -٢٤
فال من هـذه    وبلغت حصة األط  . ، وتسبب النزاع الداخلي والعنف في وقوع نصف هذه الوفيات تقريباً          ٢٠٠٧

 ٢٠٠٧ تقريباً فـي عـام       ٪١٤وازداد عدد اإلصابات بنسبة     ). ٢٠٠٧ وفاة في عام     ٩٣( تقريباً   ٪١٠الوفيات  
  . مصابا٩٣ً، مقترناً بانخفاض عدد المصابين من األطفال إلى ٢٠٠٦مقارنة بعام ) إصابة ٤٧٧١(
  

فلسطينية المحتلـة مـن سـوء      تقريباً من األطفال دون سن الخامسة في األرض ال         ٪١٠وتعاني نسبة     -٢٥
 في الضفة الغربية، مع تسجيل محافظة غزة الشمالية ألعلى نسبة،           ٪٨ في قطاع غزة و    ٪١٣(مزمن  التغذية  ال

وتعزى المشاكل التغذوية الرئيسية في .  تقريباً من األطفال من سوء تغذية حاد٪١,٤وتعاني نسبة ). ٪٣٠وهي 
 يعـاني    إذ : عنصر الحديـد    المقدار، وخصوصاً   المغذيات الزهيدة  األرض الفلسطينية المحتلة إلى حاالت عوز     

 شهراً وأكثر من ثلث أطفـال       ٣٦ إلى   ٦أكثر من نصف مجموع أطفال قطاع غزة الذين تتراوح أعمارهم بين            
 فـي الـضفة     ٪٣١ في قطاع غـزة و     ٪٤٥ فقر الدم بين الحوامل بنسبة       وينتشر. الضفة الغربية من فقر الدم    

  .الغربية
  

 يد في الزيادة الملحوظـة      ٢٠٠٦ التدابير الوقائية في عام      اتخاذمكن أن يكون لنقص االستثمار في       وي  -٢٦
وارتفع بين  . ٢٠٠٧في معدل اإلصابة ببعض األمراض المحمولة بالنواقل واألمراض الحيوانية المنشأ في عام             

 حالـة، وبـداء     ١٨١إلى   ١٥٠ عدد حاالت اإلصابة المبلغ عنها بداء الليشمانيات من          ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عامي  
 حالة، وبداء الشيغيالت مـن      ٢٨ حالة ، وبداء األكياس العدارية من حالتين إلى          ٧٠ إلى   ٢٧السلمونيالت من   

 مـن   ٪١٤بلغ عن أن نسبة     ُأالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فقد       أفاد به ووفقاً لما   .  حالة ١١٣ إلى   ٢٣
وترتفـع النـسبة    .  حيـاتهم  طوال دورة  من االلتهابات الرئوية     األطفال دون سن الخامسة يعانون من اإلصابة      

  .المئوية لإلصابة بهذه االلتهابات بين الذكور أكثر منها بين اإلناث
  
  
  

=     =     =  
  
  
 


