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  االوضاع الصحية للسكان في فلسطين المحتلة
  
  الواقع الديموغرافي  -١
  
الفلسـطيني  لإلحصـاء، وفقـا لتقـديرات الجهـاز المركـزي 2014بلغ عـدد الفلسـطينيين فـي العـالم نهايـة العـام   -١

فـــي دولـــة فلســـطين، أي مـــا نســـبته  ٤,٦٢مليـــون فلســـطيني، يتوزعـــون حســـب مكـــان االقامـــة بواقـــع  ١٢,١٠حـــوالي 
مليــون   ٥,٣٤% مــن اجمــالي عــدد الفلســطينيين فــي العــالم، بينمــا يبلــغ عــدد الفلســطينيين فــي الــدول العربيــة ٣٨,٢
% مـن اجمـالي ٥,٦الـف بنسـبة  ٦٧٥يـة  حـوالي %، في حين بلـغ عـدد الفلسـطينيين فـي الـدول االجنب٤٤,١بنسبة 

  %.١٢,١مليون بنسبة  ١,٤٦عدد الفلسطينيين في العالم. ويتواجد داخل الخط االخضر حوالي 

يقطنـون فـي مدينـة  ٤٠٩،٥٠٠مليـون بمـا فـيهم  ٤,٦٢، بلغ عدد سكان فلسـطين التقـديري٢٠١٤في العام   -٢
% فـي قطـاع غـزة. توزيـع ٣٨,٨% يقطنون في الضـفة الغربيـة و ٦١,٢القدس المحتلة. و يظهر توزيع السكان أن 

   أنثى.  ١٠٠ذكر لكل  ١٠٣,٣السكان حسب الجنس يبين أن نسبة الجنس في دولة فلسطين

  الوضع االقتصادي  -٢

اشـــارت تقـــديرات جهـــاز اإلحصـــاء الفلســـطيني  إلـــى تراجـــع النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي فـــي فلســـطين بنســـبة   -٣
، نــتج عــن ذلــك انخفــاض نصــيب الفــرد مــن النــاتج ٢٠١٣مقارنــة مــع عــام  ٢٠١٤% خــالل عــام ٢,٥وصــلت الــى 

، وارتفعت نسبة البطالة خالل عام ٢٠١٣م مقارنة مع عا ٢٠١٤% خالل عام ٥المحلي اإلجمالي بنسبة تجاوزت 
، والـــذي نـــتج عـــن الركـــود فـــي ٢٠١٣% خـــالل عـــام ٢٤% بعـــد أن كانـــت حـــوالي ٢٧لتصـــل إلـــى حـــوالي  ٢٠١٤

وبلــغ معــدل البطالــة فــي  ســتيعاب األيــدي العاملــة الجديــدة مــن قبــل ســوقي العمــل المحلــي واالســرائيلي. االتوظيــف و 
% بينمــا وصــلت نســبة البطالــة فــي قطــاع غــزة فــي الربــع ١٧,٤حــوالي   ٢٠١٤الضــفة الغربيــة فــي الرابــع مــن عــام 

  ٢٠١٤.١% في الربع الرابع ٤٢,٨حوالي  ٢٠١٤الرابع من عام 

  دور وزارة الصحة   -٣

إن وزارة الصــــحة الفلســــطينية هــــي  المســــؤولة علــــى إدارة  وتنظــــيم القطــــاع الصــــحي الفلســــطيني لضــــمان   -٤
يم الخـدمات الصـحية المسـتدامة، وهـي ايضـا المسـؤولة عـن ضـمان القـوانين واللـوائح االستخدام المالئم للمـوارد وتقـد

الالزمة في مكانها الصحيح، وتحفيز الشراكات مع مقدمي الخدمات األخـرى والشـركاء فـي القطـاع الصـحي، كـدلك 
. ووزارة الصـحة نقر الوزارة  األنشطة التنظيمية والتخطـيط فـي القطـاع الصـحي بمـا فـي ذلـك االعتمـاد والتـرخيص. 

أيضـــا مســـؤولة عـــن ضـــمان التمويـــل الصـــحي المســـتدام، ومراجعـــة وتحـــديث نظـــام التـــأمين الصـــحي، وكـــذلك تنفيـــذ 
ســـتراتيجية الدوائيـــة الوطنيـــة ، الســـتراتيجيات  الصـــحية المختلفـــة التـــي تشـــمل  المعلومـــات الصـــحية، واالمختلـــف  ا

ة (األمــــراض غيــــر المعديــــة ) واألمــــراض المعديــــة صــــحة المــــرأة،  صــــحة األم والطفــــل،  واألمــــراض غيــــر الســــاري
. وتهــدف ٢٠١٦-٢٠١٤ســتراتيجية  لألعــوام  الوالتطعيمــات وغيرهــا. وقــد طــورت وزارة الصــحة خطتهــا الوطنيــة ا

وزارة الصـــحة لضـــمان التوزيـــع  العـــادل للخـــدمات الصـــحية لجميـــع الفلســـطينيين بمـــا يتماشـــى مـــع المعـــايير الدوليـــة 
  إطار القوانين واألنظمة الفلسطينية، وخاصة  قانون الصحة العامة الفلسطيني. واإلقليمية والوطنية في

  
                                                           

، ١٢/٢/٢٠١٤،  جهــــاز اإلحصــــاء الفلســــطيني ، ٢٠١٤تقريــــر النتــــائج االساســــية لمســــح القــــوى العاملــــة للربــــع الرابــــع     ١
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1319&mid=3915&wversion=Staging   
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  صحية متكاملة خدمات   -٤

بصــحة اإلنســان باعتبارهــا مــن الحقــوق  هتمــام ال،على مــن خــالل وزارة الصــحة ،إصــرار دولــة فلســطينإن   -٥
اســـتجابة للتغيـــرات االقتصـــادية  األساســـية وحرصـــها علـــى تـــوفير الخـــدمات الصـــحية المتكاملـــة للشـــعب الفلســـطيني

والديموغرافية والوبائية، أدى إلى تحسن ملحوظ فـي المؤشـرات الصـحية والتـي تشـير إلـى تقـدمها علـى بعـض الـدول 
مما يدلل على قدرة القطـاع الصـحي الفلسـطيني علـى التعامـل مـع  المحيطة بها مقارنة بنسبة اإلنفاق على الصحة،

فقـد  )MDGsتحقيـق أهـداف األلفيـة الثانيـة للتنميـة المسـتدامة (على طريق لموسة ذه التحديات وتحقيق انجازات مه
، وارتفــع العمــر ٢٠٠٢عــام  ٢٣,٩مقارنــة بـــ  ٢٠١٤عــام  ١٢,٩/١٠٠٠انخفضــت نســبة الوفيــات بــين األطفــال الــى 

 ٧٤,٧كور وسنة للـذ ٧١,٨سنة بواقع  ٧٣,٢ الى ٢٠١٤عام  قيد الحياةبلغ توقع البقاء على  حيث لألفرادالمتوقع 
 سنة لإلناث.

فقــد حققــت وزارة الصــحة فــي الســنوات األخيــرة نجاحــا بــاهرا فــي الســيطرة علــى العديــد مــن األمــراض   -
% منـذ سـنوات عديـدة، ولـم ٩٥للتطعيمـات بـين المواليـد و االطفـال ألــ  نسـبة التغطيـة المعدية، وفاقت

ما لـم تسـجل أيـة حالـة لمـرض شـلل ، ك١٩٨٢تسجل أية حالة جذام أو دفتيريا في فلسطين منذ العام 
، كمــا لــم تســجل أيــة حالــة لمــرض الكلــب أو الكــوليرا منــذ ســنوات عديــدة رغــم ١٩٨٨أطفــال منــذ عــام 

 وجود كل هذه األمراض في الدول المجاورة لفلسطين.

وبـــالرغم مـــن هـــذا النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققتـــه وزارة الصـــحة فـــي الســـيطرة والقضـــاء علـــى العديـــد مـــن   -
السارية في فلسـطين  لمعدية، إال أن التحدي ما زال قائمًا للحد من انتشار بعض األمراضاألمراض ا

مثـــل التهـــاب الســـحايا، والتهـــاب الكبـــد الوبـــائي، والحمـــى المالطيـــة، والســـل  واســـتمرار الســـيطرة عليهـــا،
 الرئوي، ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة.

وتـرتبط  اكبـر بـين أسـباب االعـتالل. االمزمنـة مكانـأما في مجال األمراض المزمنة، فتحتل األمـراض   -
الزيــادة فـــي األمــراض المزمنـــة بــالتغيرات الطارئـــة علــى أســـلوب الحيــاة والســـلوك وقلــة النشـــاط البـــدني 
والعادات الغذائيـة السـيئة، وهـذا هـو الحـال فـي فلسـطين كمـا بـاقي البلـدان الناميـة، وهـذا يسـاهم أيضـا 

 ن واألمراض القلبية الوعائية والسكري واالضطرابات النفسية.في زيادة معدالت انتشار السرطا

وبنسـبة  ٢٠١٣ هـي المسـبب األول للوفيـات فـي فلسـطين عـام الدموية واألوعيةوكانت أمراض القلب   -
% وجاء السـكري ١٢,٢ثم الجلطة الدماغية وبنسبة  %١٣,٣أمراض السرطان وبلغت  ، تلتها ٣١,٩

  .الوفيات% من مجموع ٦,١يات في فلسطين وبنسبة في المرتبة الرابعة كمسبب للوف

  تقديم الخدمات الصحية  -٥

 التــي تــزود الجــزء األكبــر مــن الخدمــة الصــحية للفلســطينيين، فــإن هنــاك باإلضــافة الــى وزارة الصــحة  -
مــزودين اخــرين للصــحة كوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين (األونــروا) التــي تقــدم خــدماتها 

العديــد مــن منظمــات المجتمــع  باإلضــافة الــى الفلســطينيين فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزةلالجئــين 
الصـحية مسـتوياتها الـثالث وهـي الرعايـة الصـحية األوليـة،  المدني غيـر الحكوميـة. وتشـمل الخـدمات

  والرعاية الصحية الثانية والتخصصية.

 ٤٥٤ء المحافظـات الفلسـطينية مـن فـي جميـع أنحـاوقد اتسع نطاق مراكـز الرعايـة الصـحية األوليـة   -
٪. وتعتبـــر وزارة ٦٨,٩،أي بزيـــادة قـــدرها ٢٠١٤مركـــزا فـــي العـــام  ٧٧٦ إلـــى ١٩٩٤فـــي عـــام  مركـــزا

الصحة المزود الرئيسي للرعايـة الصـحية فـي فلسـطين حيـث تصـل نسـبة مراكزهـا المنتشـرة فـي المـدن 
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وتشــرف وكالــة غــوث وتشــغيل  ٪ مــن إجمــالي مراكــز الرعايــة الصــحية األوليــة،٦١,٥ والقــرى حــوالي
  % منها.٢٧,٤%، وتشرف المنظمات غير الحكومية على ٨,١الالجئين الفلسطينيين على 

(المستشـفيات) فـي فلسـطين، تعتبر وزارة الصحة المقـدم الرئيسـي لخـدمات الرعايـة الصـحية الثانيـة   -
فـي فلسـطين  % مـن مجمـوع أسـرة المستشـفيات٥٦,٤سـريرا اي مـا نسـبته  ٣،٦١٦حيث تملك وتـدير 
ســـريرا، ويشـــترك مـــع الـــوزارة بتقـــديم الرعايـــة الثانيـــة العديـــد مـــن مؤسســـات  ٦،٤٠٧التـــي يبلـــغ عـــددها 

المجتمع المدني والقطاع الخـاص والخـدمات الطبيـة العسـكرية وكـذلك وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين 
 سريرا. ٦٣الفلسطينيين (األونروا) التي تملك مشفى واحدا بسعة 

ستشــفيات وزارة الصــحة معظــم التخصصــات تقريبــا حيــث توجــد فيهــا خــدمات الجراحــة تغطــي أســرة م  -
العامــة وتخصصــاتها الفرعيــة، واألمــراض الباطنيــة، وطــب األطفــال، واألمــراض النفســية وغيرهــا مــن 
التخصصــات. أمــا خــدمات التأهيــل والعــالج الطبيعــي فهــي تقــدم مــن قبــل المؤسســات األهليــة (غيــر 

  الحكومية).

مــــن مــــزودي الخدمــــة اآلخــــرين (القطــــاع الخــــاص  الخــــدمات الصــــحية غيــــر المتــــوفرة لــــوزارةتشــــتري ا  -
 وكذلك من خارج فلسطين.  والمنظمات غير الحكومية على وجه التحديد ومستشفيات القدس)

  الصحة النفسية  -٦

يعيشـها نتيجـة للمجتمع الفلسطيني عند الحديث عن العوامل النفسية ألن لها ارتبـاط واضـح بالمعانـاة التـي   -٦
  االحتالل الذي استمر لعدة عقود والذي أثر تأثيرا على كافة النواحي والمجاالت.

الحظـت دراسـة قـام بهـا  أمـا اااااااااأأثرت الحرب األخير على غزة تأثيرا كبيرا الصحة النفسية العامة، فقـد   -٧
حظ و أهم مؤشــر للشــعور بعــدم األمــان، ولــزيــادة التــوتر بــين األطفــال والنســاء والرجــال كــ مركــز غــزة للصــحة النفســية

بتغيــرات كبيــرة فــي مواقــف مقــدمي  % انهــم شــعروا٩٩% مــن المســتطلعة أراؤهــم بتغيــر ســلوك األطفــال وقــال ١٠٠
ات الصــلة، وأهــم مصــادر التــوتر وحــددت العينــة أحــداث الصــراع ذ الرعايــة "نتيجــة الضــائقة النفســية واالجتماعيــة.

٪، والفتيــات ٥٦٪)، والصــوت المســتمر للطــائرات بــدون طيــار (بنــين ٧٢والفتيــات ٪، ٨٦ســيما الهجمــات (بنــين وال
٪)، ٢٢٪، والفتيـــات ٣٢٪) وفـــاة أو إصـــابة مـــن األحبـــاء (بنـــين ٢٥٪، والفتيـــات ٢٩٪)، تشـــهد العنـــف (بنـــين ٤٣

ة طفـال فـي غـز  ٣٧٣،٠٠٠أن  ٢٠١٤،  آب ١٢وقدرت اليونيسيف في تقريرها عن الحالة النفسـية لألطفـال بتـاريخ 
من المـوت أو اإلصـابة  هم بحاجة للدعم النفسي واالجتماعي المباشر والمتخصصة على أساس األسر التي عانت

 أو فقدان المنزل.

، ٢٠١٤بينما بلغ العدد االجمالي لحاالت االمراض النفسية الجديدة المسجلة في الضفة الغربية فـي العـام   -٨
التــي كــان فيهــا معــدل  ٢٠١٣الســكان وبزيــادة عــن العــام مــن  ١٠٠،٠٠٠لكــل  ٨٩,٠حالــة بمعــدل حــدوث  ٢،٢٥٧
و بلـــغ نســـبة الحـــاالت المســـجلة  مـــن الســـكان. ١٠٠،٠٠٠لكـــل  ٨٧,٧األمـــراض النفســـية بـــين الفلســـطينيين  حـــدوث
 ٤٩-٢٥%، و أكبـــر عـــدد مـــن هـــذه الحـــاالت كـــان يقـــع فـــي الفئـــة العمريـــة ٥٦,٦ ٢٠١٤اإلنـــاث خـــالل العـــام  بــين
% مـــــن مجمـــــوع الحـــــاالت الجديـــــدة لألمـــــراض النفســـــية المســـــجلة فـــــي ٣٧,١بلغـــــت اإلنـــــاث والـــــذكور ونســـــبة  بـــــين
  .٢٠١٤ العام
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  الوضع المالي واإلنفاق الصحي   -٧

الفلسـطينية  وبحسب المعطيات الواردة من اإلدارة العامة للشؤون المالية في وزارة الصحة ٢٠١٤في العام   -٩
شــيكل.  ٢،٠١١،٦٠١،٠٠٩لــوزارة الصــحة الفلســطينية مــا قيمتــه فقــد بلــغ إجمــالي اإلنفــاق الكلــي (التعامــل الكلــي) 

 ١،٤٥٦،٩٧٠،٠٠٠ شـــاملة الرواتـــب ٢٠١٤وبلغـــت الموازنـــة المعتمـــدة لـــوزارة الصـــحة حســـب قـــانون الموازنـــة لعـــام 
  شيكل. 

ــــــم تنفيــــــذها هــــــي  -١٠ ــــــة التــــــي ت مليــــــار شــــــيكل، والفــــــرق بينهمــــــا وهــــــو  ١،٣٥٦،٩٩٠،٠٦٩ علمــــــا أن الموازن
% مـــن إجمـــالي ٥٢تغطيتـــه بملحـــق موازنـــة المتـــأخرات، وقــد شـــكلت الرواتـــب مـــا نســـبته  شــيكل تـــم ٤٢،٠٠٠،٠٠٠
 الموازنة المنفذة. 

  القوى الصحية العاملة  -٨

يقــوم بتقــديم الخــدمات الصــحية فــي فلســطين كــل مــن وزارة الصــحة والمؤسســات الصــحية غيــر الحكوميــة   -١١
والخدمات الطبية لألمن العام والشـرطة، ووكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين (األونـروا) والقطـاع الخـاص، 

  ون في وزارة الصحة).% يعمل٤٧موظفا(  30,420حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الصحي في فلسطين 

  محددات الصحة  -٩

التحــدي األهــم للقطــاع الصــحي فــي فلســطين هــو اســتمرار وجــود االحــتالل اإلســرائيلي للضــفة الغربيــة  إن  -١٢
وعزل األراضي الفلسطينية عن بعضها البعض وعن العالم من خالل إغالق المعابر والحدود والعدوان  وقطاع غزة

االعتــداءات اليوميــة لجــيش االحــتالل والمســتوطنين   . وكــدلك٢٠٠٧منــد العــام  هالمســتمر علــى قطــاع غــزة وٕاغالقــ
عتقاالت المسـتمرة، باإلضـافة إلـى اسـتمرار وجـود مئـات الحـواجز العسـكرية الضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وا

  .وجدار الفصل العنصري

  ٢٠١٤العدوان اإلسرائيلي على غزة في صيف    ١-٩

يومــا، نــتج عنهــا  ٥١ثالثــة خــالل ســت ســنوات علــى قطــاع غــزة اســتمرت  حربــا عدوانيــة ٢٠١٤شــهد عــام   -١٣
مســــــــــــنا  ١٠٢%)، و٢٢,٧امــــــــــــرأة ( ٤٨٦%) و ٢٧طفــــــــــــال ( ٥٨١مواطنــــــــــــا، مــــــــــــن بيــــــــــــنهم  ٢١٤٥ استشــــــــــــهاد

مســـنا  ٤١٨%) و٣١,٥( امـــرأة ٣٥٤٠%) و٣٠,٦طفـــال ( ٣٤٣٦جريحـــا مـــنهم  ١١٢٣١%).باإلضـــافة الـــى ٤,٨(
عيــادة رعايــة صــحية اوليــة، كــدلك تــم إغــالق  ٥٠مشــفى و ١٧لحقــت أضــرارا بـــ  فقــد %)، باإلضــافة الــى ذلــك٣,٧(
مـن الطـواقم الطبيـة وجـرح  ٢٣سـيارة إسـعاف واستشـهد  ١٦وليـة، ودمـرت أعيادة رعاية صـحية  ٢٨شفيات وتمس ٦
  ١آخرين. ٨٣

سيضـيف عبئـا ممـا  أطفـال) % منهم٣٠إعاقة جديدة دائمة ( ١٠٠٠حوالي  كذلك نتج عن الحرب األخيرة  -١٤
  .٢على الصحة العامة وسيحتاجون الى برامج تأهيل طويلة المدى

                                                           
 ٢٠١٤آب  ٣١الصحي في غزة، تقرير غرفة عمليات وزارة الصحة الفلسطينية، الوضع     ١

٢   Strategic Response Plan oPt 2015, UN OCHA. www.ochaopt.org.  
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خــالل  الحيــاة فــي قطــاع غــزة بشــكل خطيــر حيــث تــم تشــريد نصــف مليــون مــواطن وقــد أثــر العــدوان علــى   -١٥
لـف مـواطن أكـان اليـزال حـوالي مئـة  ٢٠١٤منـزل بشـكل كامـل، وحتـى نهايـة عـام  ٢٢٠٠٠الحرب وتـدمير حـوالي 

  ١. مأوىبدون 

  حتياجات الدوائيةالنقص ا  ٢-٩

%، ٤٠النســبة حــوالي  فــي غــزة وبلغــت حــادا حتياجــات الدوائيــة والمســتهلكات الطبيــةالوكــان الــنقص فــي ا  -١٦
 حيث شكل النقص المزمن في األدويـة والمسـتهلكات األساسـية تهديـدا خطيـرا جـدا علـى المرضـى والنتـائج العالجيـة

  وكان تأثيره كالتالي:

 ؛العديد من العمليات الجراحية االختيارية إلغاء  -

 ؛زيادة فترة االنتظار للعيادات (وأحيانا أكثر من سنة)  -

 ؛زيادة إحاالت المرضى للعالج في الخارج  -

العـــــبء االقتصـــــادي إضـــــافي علـــــى المرضـــــى وأســـــرهم (شـــــراء اإلمـــــدادات الالزمـــــة مـــــن الصـــــيدليات   -
 .الخاصة)

  في غزةنقص إمدادات الوقود والكهرباء   ٣-٩

% من محطـة توليـد الكهربـاء ٤٠ :مصادر ةيعتمد قطاع غزة في الحصول على التيار الكهربائي من ثالث  -١٧
الكهربـاء  ىلـ% ع٥٠المحلية والتي تعتمد في عملها على الوقود الصناعي الذي يصل إلى القطـاع عبـر إسـرائيل و

  .% تأتي من شبكة الكهرباء المصرية١٠و ،التي تصل مباشرة إلى شبكة الكهرباء من إسرائيل

ساعة يوميـا ممـا  ١٨-١٢بين ٢٠١٤خالل عام  ويعاني قطاع من انقطاع دائم للتيار الكهربائي تراوحت   -١٨
يـــؤدي توقـــف محطـــات  تـــوفير الخـــدمات الحيويـــة، مثـــل الصـــحة والميـــاه والصـــرف الصـــحي، حيـــثأثـــر ســـلبا علـــى 

يــرة مــن ميــاه الصـرف الصــحي غيــر المعالجـة إلــي البحــر، ممــا صــرف كميـات كب الصـرف الصــحي عــن العمـل إلــى
يؤدي إلي تلوث مياه البحر واألسماك والشواطئ. وتشهد شواطئ بحر قطاع غزة نسـب مرتفعـة مـن التلـوث، بسـبب 
ضــخ ميــاه الصــرف الصــحي إلــى البحــر دون أن تــتم معالجتهــا، األمــر الــذي يفــاقم مــن أزمــة البيئــة والصــحة العامــة 

  من تدهور مستمر. التي تعاني 

وضــعت التقلبــات المتكــررة فــي التيــار الكهربــائي وانقطاعــه لســاعات طويلــة حيــاة مرضــى المستشــفيات  وقــد  -١٩
للخطــر كمـــا فــي العنايـــة المكثفــة والرعايـــة القلبيـــة، غــرف العمليـــات، وحضــانات األطفـــال حــديثي الـــوالدة، ووحـــدات 

  من المعدات الطبية وتعطلها. غسيل الكلى. فضال عن ذلك يؤدي إلى خلل في الكثير

ـــة فـــي المراكـــز الصـــحية  -٢٠ ـــدات الكهربائي ـــا إضـــافيا علـــى قطـــاع  فرضـــت ٢٠١٤عـــام  إن اســـتخدام المول عبئ
الكبيــرة مــن الزيــوت والفالتــر وقطــع الغيــار للحفــاظ علــى تلــك  فــي غــزة الهــش أصــال نظــرا للحاجــة الصــحة العامــة

ســـاعة يوميـــا، فـــإن وزارة الصـــحة بحاجـــة إلـــى حـــوالي  ١٢المولـــدات. وفـــي ضـــوء انقطـــاع التيـــار الكهربـــائي لمـــدة 
                                                           

OCHA, “Occupied Palestinian territory humanitarian needs overview 2015,”     ١   

http://www.ochaopt.org/documents/hno2015_factsheet_final9dec.pdf      



  A68/INF./5             Annex  الملحق      ٥/ معلومات/٦٨ج

9 

لتــر مــن الوقــود شــهريا لتشــغيل المولــدات الكهربائيــة فــي المستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصــحية األوليــة  ٣٦٠،٠٠٠
لتـــر التـــي يـــتم اســـتهالكها مـــن قبـــل وزارة الصـــحة ســـيارات اإلســـعاف والمركبـــات  ١٤٠،٠٠٠إلـــى نحـــو باإلضـــافة 

  اللوجستية على أساس شهري.

  إغالق الحدود ونقاط العبور  ٤-٩

وقيـود شـديدة فـي الحركـة مـن وٕالـى قطـاع غـزة  يعاني سكان غزة مـن إغـالق مسـتمر للحـدود ونقـاط العبـور  -٢١
زاد هــذه  معبــر رفــح ممــا ، وخاصــة٢٠١٤العســكري اإلســرائيلي خــالل صــيف  العــدوان اإلغالقــات منــذ ازدادتالتــي 

فـرص التـدريب لمختلـف فئـات العـاملين فـي  علـى قطـاع الصـحة العامـة مـن حيـث المعانـاة وأضـاف ضـغطا إضـافيا
وتحـــويالت مجـــال الصـــحة، تنفيـــذ / االنتهـــاء مـــن مشـــاريع البنـــاء وٕاعـــادة التأهيـــل، تـــوفير وصـــيانة المعـــدات الطبيـــة 

  المرضى للعالج خارج قطاع غزة

 وتحويالت العالج للخارج الضفة الغربيةمرضى قطاع غزة و    ٥-٩

لقد ادى تدني مستوى الخدمات الصـحية المقدمـة فـي مستشـفيات قطـاع غـزة لألسـباب العديـدة التـي ذكـرت   -٢٢
ســـابقا" ومـــن اهمهـــا نقـــص الصـــيانة وتجديـــد االجهـــزة الطبيـــة ونقـــص الكهربـــاء ونقـــص االدويـــة وعـــدم اعـــادة تأهيـــل 

الطلـب علـى العـالج خـارج قطـاع غـزة المستشفيات والمراكز الطبية التي دمرت نتيجة العدوان االسرائيلي الى زيـادة 
وخاصــة الــى مصــر واســرائيل ومستشــفيات القــدس الشــرقية. ويشــكل الحصــول علــى تصــاريح للخــروج للعــالج خــارج 

سـباب تبـرر ألالقطاع الى معاناة كبيرة حيث ان نسبة كبيرة من الحاالت ال تمنح تصاريح من السلطات االسرائيلية 
وقد عانى الكثيرون من تأخر أو حتى منع معالجتهم، األمر الذي  االخرى حصاريبانها امنية كما يتأخر اصدار الت

فاقم مـن أحـوالهم الصـحية وأدى إلـى العديـد مـن الوفيـات التـي كـان يمكـن تفاديهـا بـين الفلسـطينيين ، عـدا عـن ذلـك 
لـى قـدرتها علـى تقـديم فان ارتفاع فاتورة العالج خارج قطاع غـزة يرهـق موازنـة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية ويـؤثر ع

  خدمات صحية ذات جودة عالية الى باقي المواطنين.

مريضــا مــن الضــفة الغربيــة و قطــاع غــزة إلــى مستشــفيات شــرقي  ٧٤،٦٨٣، تــم تحويــل ٢٠١٤فــي العــام   -٢٣
صــعوبات بالغــة فــي  . و قــد واجــه العديــد مــن المرضــى و ذويهــمداخــل الخــط األخضــرالقــدس و مصــر و األردن و 

الضـفة  % مـن كافـة الطلبـات التـي قـدمت مـن٢٠,٥التصاريح الالزمة. فتشير االحصائيات الى ان الحصول على 
  % من طلبات قطاع غزة ، قد تم رفضها او عدم االجابة عليها.١٢,٠الغربية، و كذلك 

ل ك) شــي٥٦٩،٥٨٨،١٨٠( ٢٠١٤وبلغــت تكلفــة التحــويالت للعــالج خــارج مرافــق وزارة الصــحة فــي العــام   -٢٤
  . مليون دوالر ١٤٣يد عن أي ما يز 

% مـن سـيارات ٩٣فـان  وفيما يتعلق بجمعية الهالل االحمر الفلسطيني، المقدم الوحيـد لخـدمات الطـوارئ،  -٢٥
االســعاف تــم رفــض الســماح لهــا بــالخول بشــكل مباشــر عبــر الحــواجز الــى مستشــفيات شــرقي القــدس، و كــان يتحــتم 

مــن ســيارة اســعاف فلســطينية الــى اخــرى تحمــل لوحــة تســجيل  التوقــف علــى الحــواجز االســرائيلية و نقــل المرضــى
   اسرائيلية، مما يتسبب في مضاعفات لدى المرضى و خاصة الحاالت الحرجة و يهدد حياتهم.

  الضفة الغربية  ٦-٩

الفلســـطينيين فـــي الضـــفة الغربيـــة  يـــتم تطبيـــق التقييـــدات المشـــددة التـــي تفرضـــها إســـرائيل علـــى حركـــة تنقـــل  -٢٦
 الفجائية المتنقلة، المعيقات المحسوسة، الشوارع التي يحظر فيهـا تنقـل من الحواجز الثابتة، الحواجزبواسطة شبكة 
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السـيطرة علـى حركـة الفلسـطينيين فـي  الفلسطينيين والبوابات على امتداد الجدار الفاصل. هذه القيـود تتـيح إلسـرائيل
  االنتهاك الجارف لحقوق الفلسطينيينومصالحها، من خالل  أنحاء الضفة وتقييدها، طبقا العتباراتها

فـــي المنطقـــة المصـــنفة ج، والمنـــاطق الواقعـــة خلـــف الجـــدار والمنطقـــة  مـــواطن ٣٠٠،٠٠٠يعـــيش حـــوالي   -٢٧
ـــة القـــدس ويواجهـــون صـــعوبات فـــي الوصـــول الـــى الخـــدمات الصـــحية األساســـية، وخاصـــة النســـاء  المحيطـــة بمدين

وعنف المستوطنين، وانعدام المواصالت العامة. باإلضافة  العسكريةواألطفال والمسنين، بسبب الحصار والحواجز 
الــى صــعوبة وصــول العــاملين الصــحيين الــى امــاكن عملهــم فــي مستشــفيات القــدس الشــرقية بســبب نظــام التصــاريح 
التــي يجــب الحصــول عليهــا مــن الجانــب اإلســرائيلي. ويصــعب البنــاء فــي المنطقــة المصــنفة ج وعليــه ال يمكــن بنــاء 

بتقــديم خدمــة العيــادة المتنقلــة   ووزارة الصــحة صــحية فيهــا، لــدلك تقــوم العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني مراكــز
  .١فيها

  اعتداءات المستوطنين  ٧-٩

ن وممتلكـــاتهم، راح ي) اعتـــداء نفـــذه المســـتوطنين بحـــق الفلســـطيني٨٨٧مـــا يزيـــد عـــن (  ٢٠١٤شـــهد عـــام   -٢٨
الحجــارة  االقتحــام، و الضــرب، والطعــن، ورشــق االعتــداءات مــا بــين) شــهداء، حيــث تعــددت صــنوف ٤ضــحيتها (

) عمليـة دهـس، كمـا ٥٢ضافة لعمليـات الـدهس التـي بلغـت (إلباتجاه بيوت وسيارات المواطنين، واطالق النيران، با
اق ويشير التقرير الى سياسة الحرق واالعدام التي كان من أبشع نتائجها اقدام مجموعـة مـن المسـتوطنين علـى احـر 

المقدسي محمد ابو خضير حيًا في جريمة الزالت تمتثل ذكراها امام العـالم، كمـا يسـلط التقريـر الضـوء علـى  الطفل
  ٢.وال سيما اختطاف االطفال العزل محاوالت االختطاف المتكررة

  جدار الضم والتوسع والفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس المحتلة  ٨-٩

الجــدار علــى االرض و الســكان الفلســطينيين مــن اخطــر االثــار. فــإن العمــل فــي بنــاء جــدار  تــأثيريبقــى    -٢٩
الضــم والتوســع والفصــل العنصــري لــم يتوقــف كمــا لــم تتوقــف آثــاره التدميريــة علــى حيــاة الفلســطينيين. وهــو مســتمر 

ألمــاكن عملهــم  بتقســيم وعــزل المجتمعــات وتــدمير ســبل المعيشــة ومنــع المئــات مــن األلــوف مــن الوصــول الطبيعــي
 ولعائالتهم ولألسواق والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية.

إن الوضـــع فـــي مدينـــة القـــدس المحتلـــة مريـــع، إذ يســـبب الجـــدار والمســـتوطنات والحـــواجز مشـــاكل صـــحية   -٣٠
ية أهـم المرافـق الصـح خطيرة، ويؤدي إلى عزل تجمعات سكانية مقدسـية بكاملهـا، كقريـة عناتـا ومخـيم شـعفاط، عـن

التي تخدمهم في مدينة القدس، كمستشفى العيون والمقاصد والهالل األحمر، ويوضح التقرير أيضا أن هناك خطرًا 
ألـــف فلســطيني يحملـــون الهويــات المقدســـية، إذ إن الخطــوة اإلســـرائيلية بعــد بنـــاء الجــدار هـــي  ٧٠يتهــدد أكثـــر مــن 

وهويــاتهم المقدســية باالدعــاء أنهــم لــم يعــودوا  ومــن ثــم ســحب تأمينــاتهم الصــحية مــنعهم مــن الوصــول إلــى القــدس،
 .المدينة قاطنين في

، ممــا يــدفع ســكانها خــدمات صــحية متقدمــةويشــير التقريــر إلــى وضــع مدينــة قلقيليــة، حيــث ال يوجــد فيهــا   -٣١
ألــف نســمة إلــى االعتمــاد علــى المستشــفيات فــي المــدن األخــرى كنــابلس، والتــي بــات الوصــول إليهــا  ٤٦وعــددهم 
  .دقيقة، وذلك بسبب الحواجز والجدار ٢٠ثالث ساعات ونصف الساعة، بعد أن لم يكن يتجاوز يستغرق 

                                                           
١   Strategic Response Plan oPt 2015, UN OCHA. http://www.ochaopt.org/documents/srp_2015.pdf   

 .٢٠١٤تقرير هيئة مقاومة الجدار واالستيطان. رام اهللا     ٢
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القرى التي تبدو بعيدة عن مكان بنائه، بسبب شبكة  كما أن الجدار الفاصل يؤثر بشكل مباشر حتى علي  -٣٢
رام اهللا والقــدس المحتلــة  الطــرق التــي ال يســمح للفلســطينيين باســتخدامها، إذ ال يســتطيع الفلســطينيون الوصــول إلــى

  .بسبب هذه الطرق مثالً 

  ١األسرى المرضى  ٩-٩

حـــوالي  ٢٠١٥ بدايـــة ســـرائيلية حتـــى نيســـانإلبلـــغ مجمـــوع األســـرى الفلســـطينيين المعتقلـــين فـــي الســـجون ا  -٣٣
 ٢٣٠نائبــا فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني و ١٣معــتقال إداريــا (بــدون محاكمــة)، و  ٤٥٤معــتقال مــنهم  ٦٥٠٠

امــرأة أســيرة. ويعــاني األســرى بشــكل عــام مــن المعاملــة الســيئة واإلهمــال  ٢٤عامــا، و ١٨طفــال لــم تتجــاوز أعمــارهم 
  الطبي. 

) يقبعــون فــي الســجون اإلســرائيلية،  نــة (وفــي وضــع صــعبأســيرا يعــانون مــن أمــراض مزم ١٢٠٠ يــزالوال  -٣٤
مراض السـرطان و القلـب والـرئتين والسـرطان ويعـانون مـن امـراض خطيـرة كـأ وهم بأشـد الحاجـة الـى العـالج الفـوري

 وفقــدان الـــذاكرة والكبــد و والصـــدر واألمعــاء والمعــدة واألعصــاب والســـكري والضــغط و الشــرايين واألوردة و العيــون
، و مـنهم مـن هـو مصـاب بالشـلل النصـفي او الربـاعي، و مـنهم مـن بحاجـة الـى عمليـات جراحيــة.  والكلـى)والغـدد 

  أسيرا. ٢١ويبلغ عدد األسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة 

وفاقمــت المعانــاة المســتمرة وتركــت أثــارا واضــحة علــى العديــد مــن  سياســة اإلهمــال الطبــي ســاهمت حيــث  -٣٥
وفــارقوا الحيــاة بعــد أيــام وأســابيع معــدودة بســبب تجاهــل مصــلحة الســجون لعالجهــم ، وهنــاك  األســرى الــذين تحــرروا

  عشرات الحاالت المرضية التي تحررت وال تزال تعاني من استفحال األمراض من السجون.

وتـــأتي سياســـة االهمـــال الطبـــي المتعمـــد كنقـــيض لالتفاقيـــات الدوليـــة وخاصـــة اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام   -٣٦
  . ٩٠،٩١وحصريا للمواد المتعلقة بحقوق االسرى المرضى والمصابين والتي تجسدت من خالل المواد  ١٩٤٩

وفي هذا السياق يمكن توصيف سياسة اإلهمال والحرمان الطبي الممارسة من قبل إدارة مصلحة السجون   -٣٧
  ت التالية: االسرائيلية بحق االسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خالل المعطيات والممارسا

  ؛التأخر في تشخيص األمراض  -

  ؛عدم إجراء الفحوصات الالزمة والمخبرية لألسرى بشكل دوري أو وقت الضرورة  -

  ؛شفاءإلل التباطؤ في تقديم العالج واألدوية والتي تكون على شكل عالج أولي ومسكنات ليست  -

 ؛عدم تزويد األسير المريض باألجهزة الطبية المساعدة  -

وجـود البيئـة الصـحية المناسـبة لعـالج األسـرى المرضـى حيـث يـتم ذلـك داخـل غـرف أو عيـادات عدم   -
 ؛السجون أو مستشفى سجن الرملة في ظروف قاسية وغير مالئمة وغير نظيفة

عـــدم اطـــالع األســـير علـــى طبيعـــة األدويـــة المقدمـــة لـــه أو إبالغـــه بشـــكل واضـــح لطبيعـــة المـــرض أو   -
 ؛المرض من جسم األسير بعد إن يتمكن ويستشريالتأخر في ذلك لفترات طويلة 

                                                           
 ٢٠١٥تقرير هيئة شؤون األسرى والمحررين، رام اهللا    ١
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ــا ويكــون مكبــل مــن   - عــدم وضــع األســير المــريض فــي مستشــفيات مدنيــة وان تــم ذلــك اســتثنائيا ومؤقت
 ؛األيدي واألرجل

 ؛رفضت مصلحة السجون إدخال أطباء مختصين للتشخيص والعالج  -

شــراء احتياجــات طبيــة وأطــراف كمــا  مطالبــة األســرى بتســديد مبــالغ ماليــة ثمــن العــالج وعمليــاتهم أو  -
حصــل مــع نــاهض األقــرع ومحمــد بــراش واســتمرارية سياســة منــع أي لجــان دوليــة او طبيــة لالطــالع 

 ؛لألسرىعلى االوضاع الصحية 

 ؛سياسة المعاناة خالل التنقل بالبوسطة من السجن إلى مستشفى الرملة وبالعكس  -

القلـــب وضـــيق التـــنفس والربـــو واألمـــراض  عـــدم مراعـــاة الظـــروف الصـــحية للمرضـــى خاصـــة مرضـــى  -
العصبية خـالل عمليـات التنكيـل وقمـع السـجون ورشـهم بالغـاز ممـا يزيـد مـن تعـريض حيـاتهم للخطـر 

 ؛الشديد

محدوديــة تجــاوب المحــاكم العســكرية واللجــان المختصــة مــع طلبــات إطــالق ســراح المرضــى ألســباب   -
 ؛طبية بشكل عاجل

للعــالج مــن المــرض او اإلصــابة وذلــك بالمســاومة علــى الكرامــة اســتغالل حــاالت المــرض والحاجــة   -
 ؛الوطنية النتزاع االعترافات

فــرض العــزل علــى حــاالت مرضــية تعــاني مــن مشــاكل نفســية ممــا يفــاقم وضــعهم الصــحي بــدل مــن   -
 .الرعاية الطبية

  خاتمة   -١٠

االســتراتيجي للشــعبين الفلســطيني فــي الختــام نؤكــد ان دولــة فلســطين مــا زالــت تــرى أن الســالم هــو الخيــار   -٣٨
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  واإلسرائيلي، وأنه بالسالم فقط سيتم إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الطويل وٕاقامة

القــدس كمــا نؤكــد علــى ضــرورة العمــل الفــوري علــى انهــاء الحصــار الظــالم علــى قطــاع غــزة وازالــة الحــواجز وجــدران 
ائيلي حتــى يســتطيع الشــعب الفلســطيني التمتــع بحقــه فــي الصــحة والوصــول االمــن للخــدمات الضــم والتوســع االســر 

  الصحية الجيدة واالمنة.

  وعليه فان وزارة الصحة الفلسطينية:

  منــع لرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة و تــدعو المجتمــع الــدولي لممارســة الضــغط علــى حكومــة إســرائيل
الوفـــاء بمســـئوليتها األخالقيـــة والقانونيـــة لحمايـــة حقـــوق تفـــاقم األزمـــة اإلنســـانية هنـــاك، وللعمـــل علـــى 

 ؛اإلنسان األساسية للسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة

 اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والوفــاء بالتزاماتهــا الــواردة فــي  تــدعو األطــراف الســامية المتعاقــدة علــى احتــرام
بــأن تحتــرم االتفاقيــة وأن تكفــل احترامهــا فــي جميــع المــادة األولــى مــن االتفاقيــة والتــي تتعهــد بموجبهــا 

مــن االتفاقيــة بمالحقــة المتهمــين بــاقتراف مخالفــات  ١٤٦األحــوال، كــذلك التزاماتهــا الــواردة فــي المــادة 
مــن اتفاقيــة جنيــف  ١٤٧جســيمة لالتفاقيــة، علمــًا بــأن هــذه االنتهاكــات تعــد جــرائم حــرب وفقــًا للمــادة 

 الحمايـــة جـــب البروتوكـــول اإلضـــافي األول لالتفاقيـــة فـــي ضـــمان حـــقالرابعـــة لحمايـــة المـــدنيين وبمو 
 ؛للمدنيين الفلسطينيين في األراضي المحتلة
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  تشكر الدول المانحة علي ما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني في كافة المجاالت، فإنها تناشـد هـذه
والمـالي لتنفيـذ خطـة التنميـة الدول والمؤسسات الصحية الدولية من أجل توفير الدعم الالزم السياسي 

وتـــوفير البيئـــة السياســـية الالزمـــة لتنفيـــذ وثيقـــة انهـــاء االحـــتالل واقامـــة الدولـــة التـــي قـــدمتها  الصـــحية
 ؛الحكومة الفلسطينية وتعمل جادة على خلق الظروف المالئمة لتنفيذها

 صـادر عـن محكمـة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسـرائيل للتنفيـذ الفـوري للـرأي االستشـاري ال
العــدل الدوليــة، فيمــا يتعلــق بعــدم شــرعية بنــاء جــدار الضــم الفاصــل فــي عمــق أراضــي الضــفة الغربيــة 

كما تطالب بوقف هدم المنازل وتشريد المواطنين المقدسيين من منازلهم ووقف عملية تهويد  المحتلة.
والتــي يشــكل  ١٩٦٧ام القــدس والتوقــف عــن بنــاء المســتوطنات علــى االراضــي الفلســطينية المحتلــة عــ

بنائهـــا اضـــافة الـــى كونـــه انتهاكـــا" للقـــرارات الدوليـــة فهـــي تشـــكل تهديـــدا" لســـالمة وصـــحة المـــواطنين 
  ؛الفلسطينيين وتحديدا" لقدرتهم على الوصول للخدمات الصحية

  تـــدعو كافـــة المؤسســـات الدوليـــة التـــي تهـــتم بحقـــوق اإلنســـان، وعلـــى رأســـها اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب
التــدخل العاجــل والفــوري لــدى  نظمــة الصــحة العالميــة وغيرهــا مــن المؤسســات الدوليــة الــىاألحمــر وم

ســلطات االحــتالل ومصــلحة الســجون اإلســرائيلية إلجبارهــا علــى تقــديم العــالج لألســرى المرضــى فــي 
ســـجون االحـــتالل الـــذين تتفـــاقم حـــالتهم بشـــكل يـــومي, وتـــدعوا إلـــى تشـــكيل لجنـــة دوليـــة مـــن األطبـــاء 

لكشــف عــن الحــاالت المرضــية الحرجــة وتقــديم العــالج العاجــل والســريع لهــم. وتناشــد المتخصصــين ل
مؤسســات المجتمــع المــدني للضــغط مــن اجــل إنقــاذ حيــاة األســرى والعمــل علــى تقــديم العــالج الفــوري 

والســـماح لألســـرى المرضـــى واإلفـــراج العاجـــل عـــن الحـــاالت الصـــعبة ليقـــدم لهـــا العـــالج فـــي الخـــارج. 
نيات بتلقي خدمات رعاية األم والمتابعـة الصـحية أثنـاء الحمـل والـوالدة وبعـد الـوالدة لألسيرات الفلسطي

طالق إلوكــذلك الســماح لهــن بــالوالدة فــي ظــروف صــحية وٕانســانية وبحضــور ذويهــن كمــا تطالــب بــا
 ؛الفوري للمعتقلين من االطفال

 كامــل ونهــائي ممــا  زال مســتمرا علــى قطــاع غــزة ونقــاط العبــور ل لــم تفــتح بشــكلتؤكــد أن الحصــار ال
، ٢٠١٤يعنى استمرار األزمة والمعانـاة التـي سـبقت العـدوان االسـرائيلي علـى قطـاع غـزة صـيف عـام 

وأن وزارة الصـــحة بحاجـــة إلـــى إعـــادة بنـــاء وتأهيـــل مـــا دمـــره العـــدوان مـــن منشـــآت صـــحية واســـتكمال 
لطبيـــة والوقـــود لتشـــغيل المنشـــآت الطبيـــة الالزمـــة والـــى الـــدعم بـــاألجهزة الطبيـــة الالزمـــة واإلمـــدادات ا

 ؛الماركز والمنشآت الصحية

 حـــتالل بتســـهيل تنقـــل المرضـــى ومـــرافقيهم للوصـــول الـــى تلقـــي الخـــدمات الالضـــغط علـــى ســـلطات ا
 ؛الصحية سواء داخل فلسطين او خارجها

 للقطــاع الصــحي الفلســطيني لمــا يمثلــه ذلــك مــن عامــل مهــم  يهلــألتطالــب بتعزيــز الــدعم الرســمي وا
لالســـتقرار وتمكـــين الشـــعب الفلســـطيني لحقـــه فـــي الوصـــول للخـــدمات الصـــحية كمـــا اقرتهـــا الشـــرائع 

   الدولية.
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