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

  
  

 األمانةتقرير من 
  
 ،)٨(٦٨ج ص ع اإلجرائــــي المقـــرر ٢٠١٥اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتون فـــي عـــام  -١

طلبــت فيــه مــن المــدير العــام، ضــمن مــا طلبتــه، تقــديم تقريــر عــن األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية  الــذي
 والســتين. التاســعةالمحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي الجــوالن الســوري المحتــل إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة 

  ويلبي هذا التقرير ذاك الطلب.
  
 ٢٠١٥فـي عـام نسـمة  مليون ٤,٧٥بلغ  األرض الفلسطينية المحتلةعدد سكان أشارت التقديرات إلى أن و  -٢

فــي قطــاع  مليــون نســمة ١,٨٥و )٪٦١( يعيشــون فــي الضــفة الغربيــة مليــون نســمة مــنهم ٢,٩٠ علــى النحــو التــالي:
مخيمًا في الضفة  ١٩يعيشون في الجئ  ٨٠٠ ٠٠٠وهناك مليونان من الالجئين المسجلين، منهم  ١٪).٣٩( غزة

٪ مــن الفلســطينيين ٣٩,٤نســبة قــدرها وثمــة  ؛وغالبيــة الســكان مــن الشــباب ٢مخيمــات فــي قطــاع غــزة.  ٨الغربيــة و
نسـبة أخـرى و منهم في قطـاع غـزة)،  ٪٤٢,٨منهم في الضفة الغربية و ٪٣٧(سنة  ١٤تتراوح أعمارهم بين صفر و

العمــر خــالل جيــل واحــد مــن قــد طــرأت زيــادة علــى متوســط و  ٣أو أكثــر.ســنة  ٦٥أعمــارهم تبلــغ مــنهم  ٪٢,٨قــدرها 
  ٢٠١٥.٤سنة في عام  ١٩,٨إلى  ٢٠٠٠سنة في عام  ١٦,٤

  
قــد اســتمر فــي االنكمــاش عقــب نشــوب النزاعــات ، و ٢٠١٢ويشــهد االقتصــاد الفلســطيني تراجعــًا منــذ عــام  -٣

كــان مــازال دون النــاتج المحلــي اإلجمــالي أن  ٢٠١٥. وتبــّين فــي مطلــع عــام ٢٠١٤بقطــاع غــزة فــي منتصــف عــام 
المحلـي اإلجمـالي الحقيقـي للفـرد الواحـد. وتزيـد انكماش الناتج  ٢٠١٣اه عن العام السابق. ويتواصل منذ عام مستو 

٪، وتبلــــغ نســــبة الفلســــطينيين الــــواقعين حاليــــًا فــــي بــــراثن ٦٠نســــبة البطالــــة فيمــــا بــــين الشــــباب بقطــــاع غــــزة علــــى 
ـــزم تنفيـــذ وتحـــديث االتفاقـــات االقتصـــادية الُمبرمـــة بـــ٢٥ الفقـــر ـــذًا وتحـــديثًا ٪. ويل ين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين تنفي

كــــاملين، جنبــــًا إلــــى جنــــب مــــع ضــــرورة زيــــادة إعانــــات المــــانحين المقدمــــة إلــــى الســــلطة الفلســــطينية واالضــــطالع 
                                                           

 ،١٩الصفحـــــــة ، http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2176.pdf( يـــــــنــيــطــــاء الفلســـــــزي لإلحصــــــــركـــاز المــــــــالجه   ١
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٢في  االطالع تم
  .)٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٢تم االطالع في ( ،/www.unrwa.org/where-we-workانظر الرابط اإللكتروني    ٢
٣   http://www.pcbs.gov.ps/site/lang_en/881/default.aspx#Population )٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٢الع في طتم اال.( 

م االطــــــالع فــــــي ، تــــــhttp://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2176.pdf(المركــــــزي لإلحصــــــاء الفلســــــطيني الجهــــــاز    ٤
 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل   ١٢
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باإلصالحات المالية الالزمة لتحسين وضع االقتصاد الفلسطيني والحيلولة دون أن يشهد هذا العام أيضـًا فجـوة فـي 
 ١التمويل.

  
، ولكنــه ٢٠١٤٪ فــي عــام ٢٥ارت التقــديرات إلــى أن معــدل الفقــر فــي األرض الفلســطينية بلــغ نســبة وأشــ -٤

ويوجــــد  ١٪ فــــي الضــــفة الغربيــــة.١٦٪ فــــي قطــــاع غــــزة و٣٩تبــــاين بحــــدة بحســــب المنطقــــة علــــى النحــــو التــــالي: 
مليـون  ١,٦جئـين)، ومليـون مـن الال ١,٢مليون فلسطيني إجماًال مّمن يحتاجون إلى المعونة اإلنسانية (مـنهم  ٢,٣

  ٢آخرين يعانون من انعدام األمن الغذائي.
  
ضـــحايا الفلســـطينيين مـــن جـــراء أعمـــال عنـــف االحـــتالل العســـكري ، بلـــغ إجمـــالي عـــدد ٢٠١٥وفـــي عـــام  -٥

ضـــحية فـــي قطـــاع  ٢٥ضـــحية ســـقطت داخـــل األرض الفلســـطينية المحتلـــة ( ١٥٢منهـــا  ٣ضـــحية، ١٧٠واألمنـــي 
شخصــــًا ُأِصــــيبوا داخــــل األرض  ١٤ ٩٢٥مصــــابًا، مــــنهم  ١٥ ٣٧٧روح فيمــــا بلــــغ عــــدد المصــــابين بجــــ ٤غــــزة)؛

٪ من مجموع تلـك اإلصـابات عـن إطـالق ٣٩ونجمت نسبة  ٣شخصًا في قطاع غزة). ١٣٧٥الفلسطينية المحتلة (
٪ منهـا عـن استنشـاق الغـاز المسـّيل للـدموع ٦١عيارات الذخيرة المعدنية الحية وتلك المطاطيـة، بينمـا نجمـت نسـبة 

٪ مـــن اإلصـــابات بـــين صـــفوف ٦٥٪ مـــن الوفيـــات ونســـبة ٨٥ووقعـــت خـــالل العـــام نســـبة  ٣وعـــن أســـباب أخـــرى.
وبلـغ حجـم  ٢،٥األول/ أكتـوبر. تشرينكري في أعقاب األول من سمال عنف االحتالل العالفلسطينيين من جراء أع

العنف في الضفة الغربيـة أعلـى مسـتويات سـجلها مكتـب األمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية خـالل عـام واحـد 
  .٢٠٠٥منذ أن استهل المكتب رصد الوضع في عام 

  
بــالقرب مــن مــداخل المستشــفيات الفلســطينية بالقــدس الشــرقية.  وُأِقيمــت فــي تشــرين األول/ أكتــوبر حــواجز -٦

، ٢٠١٥وأفادت المرافق الصحية الموجودة في الضفة الغربية بأن قوات األمن شّنت عشر غارات عليها خالل عام 
اء كان راقدًا في غرفته بإحدى مستشفيات الضفة الغربية أثنـاء قيـام تلـك القـوات بإلقـمنها واحدة أودت بحياة مريض 

 ٦القبض عليه.
 
نسـمة) فـي خمـس منـاطق  ٦٦٨ ٠٠٠وفي الضفة الغربية، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، يعـيش ُربـع السـكان ( -٧

يتعرضون فيها على نحو خاص لمخاطر العزلة االجتماعية وقيود اإلقامة والتخطيط وهدم المنازل والتشريد القسري 
توطنين والمواجهــات مــع القــوات العســكرية اإلســرائيلية والمســوالحــّد مــن إمكانيــة الوصــول إلــى الخــدمات الفلســطينية 

  اإلسرائيليين وخطر العنف.

                                                           
١                World Bank. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, September 29, 2015  

(http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/09/29/090224b08310e894/2_0/Rend

ered/PDF/main0report.pdf accessed 12 April 2016). 

٢                          Humanitarian Response Plan, occupied Palestinian territory (January–December 2016) 
(https://www.ochaopt.org/documents/2016_hrp_22_january%202016.pdf, accessed 28 January, 2016). 

٣      http://www.ochaopt.org/documents/press_release_170_palestinians_and_26_israelis_killed_in_2015_english.pdf  
 .)٢٠١٦شباط/ فبراير  ٨تم االطالع في (

٤   http://www.ochaopt.org/poc26january-2february-2016.aspx ) ٢٠١٦شباط/ فبراير  ٨تم االطالع في.( 

٥                    (accessed 8 February, 2016) and http://www.ochaopt.org/poc26january-2february-2016.aspx 
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_Sitrep_on_oPt__health_attacks_12.2015_-
_final.pdf?ua=1 (accessed 8 February, 2016).  

٦ http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_Sitrep_on_oPt_health_attacks_12.2015_final.pdf?ua=1  
  ).٢٠١٦شباط/ فبراير  ٨(تم االطالع في 
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وُيقيَّد الوصول إلى الخـدمات الصـحية بواسـطة الجـدار ونقـاط التفتـيش، التـي تحـول دون وصـول المرضـى  -٨
ودة فــي القــدس والعــاملين الصــحيين وســيارات اإلســعاف مباشــرة إلــى مستشــفيات اإلحالــة الفلســطينية الرئيســية الموجــ

وقطـاع غـزة، ال ُيتـاح الوصـول إلـى  –باستثناء القـدس الشـرقية  –الشرقية. وبالنسبة للفلسطينيين من الضفة الغربية 
مراكــز اإلحالــة الطبيــة فــي القــدس الشــرقية إال بعــد الحصــول علــى تصــريح صــادر مــن الســلطات اإلســرائيلية، وذلــك 

  وٕالى الحرمان من الرعاية. عملية معقدة ُيمكن أن تؤدي إلى حاالت تأخير
  
ر كثيرًا مرضى قطاع غزة الذين يلتمسون الرعايـة الصـحية المتخصصـة منـذ عـام  -٩ مـن جـراء  ٢٠١٣وتضرَّ

إغالق معبر رفح الحدودي بين قطـاع غـزة ومصـر، وهـو أحـد نقطتـي مغـادرة فقـط متـاحتين لسـكان القطـاع، ونقطـة 
عـالج خـاص لكـي يسـافروا عبرهـا وألسـباب أخـرى تتعلـق بضـغط  المغادرة األهم بالنسبة إلى المرضى الذين يلـزمهم

  ١بسبب إغالق الحدود. ٢٠١٥مريضًا من الخروج عبر معبر رفح في عام  ١٧٨التكاليف. ولم يتمكن سوى 
  

وأمـــا الوصـــول إلـــى الخـــدمات الصـــحية بالنســـبة إلـــى الســـجناء السياســـيين الفلســـطينيين مـــن الضـــفة الغربيـــة  -١٠
وٕالى الفلسطينيين المحتجزين في المرافق  ٢سجينًا، ٥٩٣٦السجون اإلسرائيلية، وعددهم وقطاع غزة المحتجزين في 

العســكرية اإلســرائيلية فــي الضــفة الغربيــة، فيفتقــر إلــى الشــفافية وال يخضــع إلشــراف وزارة الصــحة اإلســرائيلية، كمــا 
ل إلـــى الســـجناء. وقـــد وّقعـــت ُيتـــاح أمـــام األطبـــاء الخـــارجيين المســـتقلين ســـبيل مناســـب التوقيـــت أو كـــاف للوصـــو  ال

يحـــّذر مـــن إرغـــام المضـــربين عـــن الطعـــام علـــى تنـــاول  ٢٠١٥المنظمـــة بيانـــًا مشـــتركًا مـــع األمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 
 ٣الطعام، ويسترعي االنتباه إلى القضايا األخالقية المتعلقة بعالجهم.

  
غيل الالجئـين الفلسـطينيين فـي كالـة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتشـوفي حين توّفر وزارة الصـحة الفلسـطينية وو  -١١

(األونـــروا) والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة معـــًا التغطيـــة الجغرافيـــة بخـــدمات المســـتوى األولـــي ومســـتوى  الشـــرق األدنـــى
المستشــفى، تواِصــل األزمــة الماليــة التــي تعــاني منهــا الســلطة الفلســطينية التــأثير بشــكل خطيــر علــى نطــاق خــدمات 

 واألدواتجوانـب العجـز فـي الميزانيـة إلـى نقـص مـزمن جـدًا فـي األدويـة األساسـية وزارة الصحة وجودتها. وقد أّدت 
في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين تراوحت فيهما معدالت نقص األدوية  واحدة التي ُتستعمل مرةً  الطبية
ــًا للرعايــة.، ممــا أّدى إلــى زيــادة  عــدد المحــالين مــن المرضــى إلــى الخــارج ط٢٠١٥٪ فــي عــام ٣٠و ٢٠بــين   ٤لب

والســـلع أداء النظـــام الصـــحي وتطـــوره بشـــكل عـــام.  ٥وتعرقـــل القيـــود المفروضـــة علـــى حركـــة المـــوظفين الصـــحيين
توّقـــف اإلمـــدادات الصـــحية وُأصـــيبت الخـــدمات الصـــحية بالخلـــل نتيجـــة إلضـــرابات العـــاملين الصـــحيين المتـــواترة و 

  المتكرر.
  

ويرتفـــع عـــبء األمـــراض غيـــر الســـارية فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة، حيـــث مازالـــت األســـباب الرئيســـية  -١٢
كمـا يـزداد انتشـار  ٦وداء السـكري، وأمـراض األوعيـة الدماغيـةوالسـرطان  أمراض القلب واألوعية الدمويـةللوفاة هي 

ول البــدني). وتمثــل أيضــًا األمــراض عوامــل الخطــر المرتبطــة بهــا (التــدخين والنظــام الغــذائي غيــر الصــحي والخمــ
  المزمنة والتعقيدات الناجمة عنها نسبة عالية من اإلحاالت التي تجريها وزارة الصحة من حيث العدد والتكلفة.

                                                           
 .٢٠١٦مراسالت مع الموظفين العاملين في معبر رفح، شباط/ فبراير    ١

٢    The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Statistics on Palestinians in the 
custody of Israeli security forces (http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners, accessed 27 
January 2016).  

٣   http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/un-joint-statement-on-new-israeli-law-on-force-feeding-of-detainees.html 
  ).٢٠١٦بريل أنيسان/  ١٣ع في (تم االطال

٤   Ministry of Health communications to WHO for the Gaza Strip (2015) and for the West Bank (2016). 

تـم االطـالع فـي (، http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50en.pdf، ١٠الفقرة    ٥
 .)٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٦

  .٢٠١٤دولة فلسطين، وزارة الصحة، التقرير الصحي السنوي، فلسطين    ٦
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مولـود حـي، فيمـا بلـغ معـدل وفيـات  ١٠٠٠وفـاة لكـل  ١٢,٩، كان معـدل وفيـات الرضـع ٢٠١٣وفي عام  -١٣
مولـــود حـــي، وهـــو مـــا يمثـــل تحســـينًا كبيـــرًا عمـــا كانـــت عليـــه  ١٠٠٠وفـــاة لكـــل  ١٥,٥األطفـــال دون ســـن الخامســـة 

مولــود حــي واألطفــال دون الخامســة مــن  ١٠٠٠وفــاة لكــل  ٢٠,٨بواقــع  ٢٠٠٥معــدالت تلــك الوفيــات طــوال عــام 
الجزئيــة واألوليــة المجمعــة وتســببت البيانــات  ٢٠٠٥.١مولــود حــي فــي عــام  ١٠٠٠وفــاة لكــل  ٢٤,٦العمــر بواقــع 
لعـدة مجموعـات مـن  ٢٠١٤ة االنشغال: فوفقًا للتقرير الختـامي للمسـح الـذي أجرتـه فلسـطين فـي عـام مؤخرًا في إثار 

عــن معــدالتها فــي  ٢٠١٥المؤشــرات، فقــد ارتفعــت معــدالت وفيــات الرضــع واألطفــال دون ســن الخامســة فــي عــام 
  ٢.مولود حي، على التوالي) ١٠٠٠وفاة لكل  ٢٢و ١٨(بواقع  ٢٠١٣ عام
  

عامـــًا)  ٧٣,٩عامـــًا عمومـــًا، وهـــو أعلـــى فـــي الضـــفة الغربيـــة ( ٧٣,٥عمـــر المتوقـــع إلـــى وارتفـــع متوســـط ال -١٤
عامـًا)  ٧٥عامـًا)، وهـو أعلـى كـذلك بـين صـفوف اإلنـاث فـي كلتـا المنطقتـين ( ٧٢,٩في قطـاع غـزة ( ةمتوسط من

 ٣عامًا). ٧٢بين صفوف الذكور ( ةمن متوسط
 
وقد ازدادت حاالت العجـز  ٤٪ في قطاع غزة.٢,٤و٪ في الضفة الغربية ٢,٧وبلغت نسبة انتشار العجز  -١٥

نتيجـة إلصـابة عـدد كبيـر مـن األشـخاص بإصـابات رضـحية، بمـا فـي  ٢٠١٤بصورة ملحوظة فـي قطـاع غـزة عـام 
. وُيمكـن توقُّــع ٢٠١٤آب/ أغسـطس  -حالــة بتـر، نتيجـة للنـزاع الــذي نشـب فـي تمـوز/ يوليــو  ١٠٠ذلـك أكثـر مـن 

ية والنفسية االجتماعية لدى سكان يعـانون مـن احـتالل طـال أمـده وانعـدام األمـن زيادة في عبء االضطرابات النفس
  الشخصي وتقييد شديد للحركة وانتهاكات لحقوق اإلنسان، بما في ذلك التشريد في الحاالت التي تعقب النزاعات. 

  
فقــًا لمــا يــذكره  نوعيــة وكميــة إمــداداتها مــن الميــاه. وو وتعــاني األرض الفلســطينية المحتلــة مــن مشــكلة تــردي  -١٦

، فقـد انخفضـت نسـبة السـكان منظمـة واليونيسـيف إلمـدادات الميـاه والمرافـق الصـحيةالالرصـد المشـترك بـين برنامج 
؛ ٢٠١٥٪ فــي عــام ٥٦إلــى  ١٩٩٥٪ فــي عــام ٨٨الحاصــلين علــى خــدمات إمــدادهم بالميــاه بواســطة األنابيــب مــن 

من البكتيريـا  ٧فقد ُكِشف عن نسبة عالية ٦أما في قطاع غزة ٥وهو أدنى انخفاض يشهده أي بلد خالل تلك الفترة.
الدالــة علــى وجــود البــراز بالميــاه فــي نســبة كبيــرة مــن عينــات الميــاه المــأخوذة مــن إمــدادات ميــاه الشــرب، مــن قبيــل 

ة إلـى محطات تحلية المياه والشاحنات الصهريجية لنقل المياه وفي فرادى خزانـات الميـاه. وتـدخل الملوثـات البكتيريـ
                                                           

لعـدة مجموعـات مـن المؤشـرات،  ٢٠١٤م ، مسـح أجرتـه فلسـطين فـي عـا٢٠١٥، جهاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطينيال   ١
  التقرير الختامي، رام اهللا، فلسطين.

لعـدة مجموعـات مـن المؤشـرات،  ٢٠١٤، مسـح أجرتـه فلسـطين فـي عـام ٢٠١٥، جهاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطينيال   ٢
  ، رام اهللا، فلسطين٢٠١٥التقرير الختامي الصادر في كانون األول/ ديسمبر 

https://micssurveysprod.s3.amazonaws.com/MICS5/Middle%20East%20and%20North%20Africa/State%20of%20
Palestine/2014/Final/State%20of%20Palestine%202014%20MICS_English.pdf  

  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٢تم االطالع في (
، ٢١، الصــــــــــفحة http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2176.pdf( المركــــــــــزي لإلحصــــــــــاء الفلســــــــــطينيالجهــــــــــاز    ٣
  ).٢٠١٦شباط/ فبراير  ٢االطالع في  تم
    يـــينــــاء الفلسطــزي لإلحصــركـــالمالجهــــاز     ٤

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang en&ItemID=1165&mid=3172&wversion=Staging  
  ).٢٠١٦شباط/ فبراير  ٥ تم االطالع في(
. البيانـــات القطريـــة لفلســـطين. منظمـــة واليونيســـيف إلمـــدادات الميـــاه والمرافـــق الصـــحيةالالرصـــد المشـــترك بـــين برنـــامج     ٥

  ٢٠١٥يـــــران/ يــونـيـــــــو حـــز 
http://www.wssinfo.org/documents/?tx_displaycontroller%5Bregion%5D=&tx_displaycontroller%5Bsearch_word%
5D=Palestine&tx_displaycontroller%5Btype%5D=country_files. 

٦     .Internal reports, Department of Environmental Health, Palestinian Authority Ministry of Health 

٧    .Internal reports, Palestinian Water Authority & Coastal Municipalities Water Utility 



  A69/44  ٦٩/٤٤ج

5 

شبكة المياه من خالل مصادر توريدها أو عبر خطوط اإلمداد بها أو بواسطة أساليب تجهيزها ومـن خـالل تلويثهـا 
للمياه علـى مسـتوى اسـتعمالها مـن جانـب األسـر. وُتوجـد خزانـات الميـاه الجوفيـة السـاحلية علـى أعمـاق أدنـى بكثيـر 

اسـتعمالها وتلويثهـا بالميـاه المسـتعملة وغيـر المعالجـة كمـا من المسـتويات المثاليـة، وهـي مهـددة بخطـر اإلفـراط فـي 
ينبغــي. وهنــاك بعــض تــدابير التخفيــف الموضــوعة فعــًال موضــع التنفيــذ، ولكــن مســتجمعات الميــاه الجوفيــة معرضــة 
لخطر تلويثها على المدى الطويل. ويـؤدي قصـور القـدرات المتاحـة فـي مجـال اختبـار الميـاه وتـوفير المـواد الالزمـة 

الجتهـــا فـــي قطـــاع غـــزة، وخصوصـــًا قـــدرات اختبـــار الكشـــف عـــن الفيروســـات والملوثـــات الكيميائيـــة فيهـــا، ومنهـــا لمع
المبيـدات، إلــى عرقلـة عمليــة تحليــل نوعيـة الميــاه وتوثيــق اآلثـار التــي ُيحتمـل أن يخلفهــا تــردي نوعيتهـا علــى صــحة 

المجارير الفائضة وغير المعالجة التـي تسـفر عـن اإلنسان. وقدرات معالجة المياه المستعملة ال تكفي لمعالجة مياه 
 ١ة.تلويث مياه البحر الساحلي

 
٪ مــن خزانــات الميــاه فــي ٢٠٪ مــن ميــاه اآلبــار و٦٠وتبــّين فــي وقــت معــّين مــن العــام الســابق أن حــوالي  -١٧

٪ مــــن الميــــاه المعبــــأة فــــي زجاجــــات داخــــل الضــــفة الغربيــــة كانــــت حاويــــة علــــى بعــــض بكتيريــــا ٢٠المستشــــفيات و
وثمة تدابير موضوعة موضـع التنفيـذ فـي مجـال رصـد مصـادر إمـدادات الميـاه، علـى  ٢لونيات على أقل تقدير.القو 

أن قلة الموارد ورداءة البنية التحتية يطيالن أمد ما يلزم اتخاذه من تدابير في ميدان تخفيف تلوث الميـاه وتحسـينها 
في البنية التحتية لمعالجة المياه المستعملة، ويلـزم أن وثمة قصور كبير أيضًا  ٣أو يجعالن أمر اتخاذها مستحيًال.

ُيجرى على وجه السـرعة مزيـد مـن البحـوث لتحسـين فهـم الجوانـب العلميـة لآلثـار التـي تخلفهـا فـي األجلـين القصـير 
والطويــل الشــبكات الرديئــة لإلمــداد بالميــاه ومعالجــة الميــاه المســتعملة علــى صــحة المــواطنين فــي كــل مــن الضــفة 

   ية وقطاع غزة.الغرب
 

  المجاالت الرئيسية التي تدعم فيها المنظمة وزارة الصحة الفلسطينية
  

مكتــب المنظمــة فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى المشــاركة فــي العديــد مــن األنشــطة المتعلقــة يواظــب   -١٨
لـــنهج بشـــأن الـــنظم بتعزيـــز الـــنظم الصـــحية فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة. وتعكـــف األمانـــة مـــن خـــالل اتباعهـــا 

الصــحية يتــألف قوامــه مــن لبنــات البنــاء الســت (القيــادة وتصــريف الشــؤون وتمويــل الرعايــة الصــحية والقــوى العاملــة 
الصحية والمنتجات والتكنولوجيات والمعلومات والبحوث وٕايتـاء الخـدمات)، علـى دعـم وزارة الصـحة الفلسـطينية مـن 

  لخدمات الطبية الجيدة والمأمونة، وتحقيق التغطية بتلك الخدمات.أجل تعزيز إتاحة خدمات الرعاية الصحية وا
  

التركيــز علــى التمويــل الصــحي وتعزيــز لبنــات البنــاء الخاصــة بإيتــاء  ٢٠١٦فــي عــام وتواصــل المنظمــة   -١٩
الخدمات والمعلومـات والبحـوث. وستسـتهل المنظمـة فـي إطـار لبنـة البنـاء الخاصـة بالتمويـل الصـحي حـوارًا سياسـيًا 

  .ل السعي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة تحسينًا للتمويل الصحي وتغطية المرضى بالخدماتحو 
  

نمـوذج الممارسـات األسـرية، وُأحـِرز تقـدم فـي تطبيـق هـذا الـنهج بفضـل واعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية   -٢٠
طق التـي يجـري التركيـز فيهـا مبـدئيًا دعم األمانة له، بوسـائل منهـا تـوفير التـدريب فـي ثالثـة مراكـز مـن مراكـز المنـا

. واشــتملت األنشــطة األخــرى الُمضــطلع بهــا فــي مجــال الرعايــة ٢٠١٦علــى اســتهالل هــذا الــنهج وتطبيقــه فــي عــام 
الصـــحية األوليـــة علـــى إجـــراء تقيـــيم موحـــد وٕاقامـــة دورات تدريبيـــة بشـــأن تحســـين النوعيـــة، ودمـــج الخـــدمات المتعلقـــة 

  .الصحة النفسية في نهج الرعاية الصحية األولية، وتحسين تلك الخدماتباألمراض غير السارية وخدمات 
                                                           

١   Internal reports, Department of Environmental Health, Palestinian Authority Ministry of Health. 

٢     Hilles, A H, Al Hindi, A I, Abu Safieh, YA. Assessment of parasitic pollution in the coastal seawater of Gaza 

city. Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2014;12:26 (http://doi.org/10.1186/2052-336X-12-

26, accessed 2 May 2016). 

٣       Selby, J. (2013). Cooperation, domination and colonisation: The Israeli-Palestinian joint water committee. 
Water Alternatives, 6(1):1.  
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ين بتمويل نصرمعلى صعيد المستشفيات، فقد تولت المنظمة قيادة تنفيذ مشروع على مدى العامين المأما   -٢١
يـر من االتحاد األوروبي، وذلك لغرض تعزيز قدرات شبكة مستشفيات القدس الشرقية التي تمثل ست مستشفيات غ

حكوميــة فــي القــدس الشــرقية. وتشــمل النتــائج المحققــة اعتمــاد خمــس مستشــفيات مــن أصــل المستشــفيات الســت مــن 
جانب لجنة االعتماد الدولي المشتركة، وٕانشاء لجنة معنية بـالجودة، وزيـادة األعمـال الُمنجـزة فـي ميـدان الـدعوة مـن 

س الشــرقية، وتعزيـز القــدرات فـي مجــال واحـد علــى خـالل االسـتعانة بالمنســق المعنـي بشــؤون شـبكة مستشــفيات القـد
  .األقل من المجاالت التنموية المحّددة على نحو مشترك فيما يخص كل مستشفى

  
منظمــة العمــل علــى تحســين إيتــاء الخــدمات وقــدرات القــوى العاملــة الصــحية فــي الضــفة الغربيــة وتواصــل ال  -٢٢

المنظمــة بشــأن ســالمة . وتمشــيًا مــع توصــيات ٢٠١١ مــن خــالل مبــادرة ســالمة المرضــى التــي اســُتِهلت فــي عــام
المرضــى، فقــد قامــت األمانــة ووزارة الصــحة الفلســطينية بإذكــاء الــوعي بالمعــايير المتعلقــة بســالمة المرضــى علــى 
المســتويات الثالثــة، وهمــا عاكفتــان علــى إجــراء تقيــيم لمــدى تطبيــق تلــك المعــايير فــي جميــع المستشــفيات الموجــودة 

ة من أجل تحديد أسـس إدخـال المزيـد مـن التحسـينات عليهـا. وبـدعم مـن حكومـة إيطاليـا، فـإن مكتـب بالضفة الغربي
المنظمة فيها يواصل العمل أيضًا بشأن تنفيذ مشروع يعّزز النظم الخاصة بمعلومات المستشـفيات مـن خـالل جمـع 

  وتقييمه. ت ورصد أداء المستشفياتالبيانات والمعايير الموّحدة من المستشفيات كافة لتحسين عملية جمع المعلوما
  

ســتي إلــى وزارة الصــحة الفلســطينية فــي ميــدان التصــدي لألمــراض غيــر يألمانــة الــدعم التقنــي واللوجوتقــدم ا  -٢٣
السارية، بما فيه الدعم الالزم لرسم السياسات واالضطالع بأنشـطة الترصـد والوقايـة وٕايتـاء الخـدمات. وأفضـى نهـج 

إلـــى تزويـــد الـــوزارة بالمعلومـــات  ٢٠١١-٢٠١٠جـــراء مســـح معنـــي بالترصـــد فـــي الفتـــرة المنظمـــة التـــدريجي بشـــأن إ
األساســية الالزمــة لفهــم مــدى انتشــار عوامــل خطــر اإلصــابة بــاألمراض المزمنــة علــى المســتوى القطــري. وســُيكّرر 

ســتفيد لرصــد االتجاهــات المختطــة وتحــديث المعلومــات المتعلقــة بالترصــد. وســوف ت ٢٠١٦إجــراء المســح فــي عــام 
الوزارة من نتائج المسح في دعـم جهـود الوقايـة التـي سـتُبذل بفضـل الـدعم المقـدم مـن األمانـة، وذلـك باالسـتفادة مـن 
حمــالت تعزيــز الصــحة الراميــة إلــى تشــجيع الســكان علــى تقليــل عوامــل الخطــر. وســُيقّدم أيضــًا الــدعم التقنــي علــى 

بشــأن رســم السياســات والتخطــيط. وقــد رّكــزت األمانــة دعمهــا  المســتويين المحلــي واإلقليمــي، فضــًال عــن ذاك المقــّدم
المقدم طوال السنوات الثالث الماضية على عمل الوزارة بشـأن مكافحـة األمـراض غيـر السـارية وعلـى تحسـين إيتـاء 
الخدمات على مستوى الرعاية الصحية األولية من خالل تنفيذ مجموعة التدخالت األساسية للمنظمة بشأن الرعايـة 

  صحية األولية لألمراض غير السارية.ال
  

مانة دعم الوزارة بتمويل من االتحاد األوروبي ألغراض تحسين إتاحة خدمات الصحة النفسـية وتواصل األ  -٢٤
الجيــدة مــن خــالل دمــج الخــدمات المــذكورة فــي الرعايــة الصــحية األوليــة وتنميــة المــوارد البشــرية ورســم السياســات، 

وتحسين عالج مشكلتي الوصم والتمييز. وانطـوت عمليـة اإلصـالح الفلسـطينية التـي  فضًال عن رفع مستوى الوعي
تتولى الوزارة قيادتها وصونها على تنفيذ تدخالت علـى عـدة مسـتويات شـملت جميـع منـاطق الضـفة الغربيـة وقطـاع 

الصـحة النفسـية  غزة، ومن المحتمـل أن تعـود بفوائـد علـى فئـات السـكان برمتهـا. وُوِضـعت اسـتراتيجية وطنيـة بشـأن
، جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع خطـــة للمـــوارد البشـــرية وأخـــرى سياســـية تشـــغيلية لـــدمج مراكـــز الصـــحة ٢٠١٩-٢٠١٥للفتـــرة 

  .النفسية المجتمعية بمراكز الرعاية الصحية األولية
  

عملية الدمج في منطقة واحدة من قطاع غزة خالل سـتة أشـهر، وُوسِّـع نطـاق التجربـة فـي أعقـاب وُجرِّبت   -٢٥
؛ ومــن الُمزمــع مواصــلة توســيع نطاقهــا لتشــمل المنطقــة ٢٠١٥كليلهــا بالنجــاح لتشــمل أربــع منــاطق أخــرى فــي عــام ت

. وثبـــت مــن نجــاح عمليــة دمــج خـــدمات الصــحة النفســية فــي الرعايــة الصـــحية ٢٠١٦الخامســة واألخيــرة فــي عــام 
وارد وتلـــك المتضـــررة بالنزاعـــات. األوليـــة أن مـــن الممكـــن إيتـــاء خـــدمات الصـــحة النفســـية فـــي المواضـــع القليلـــة المـــ

وسُيدّرب موظفو مراكز الصحة النفسية المجتمعية ومستشفيات األمراض النفسية على طائفة واسعة من المواضيع، 
وسُتعّزز قدرات الرابطـات األسـرية، وسُيضـطلع بتنفيـذ مجموعـة مـن األنشـطة فـي مجـالي التوعيـة ومكافحـة الوصـم. 

ة التأهيــل فــي اثنتــين مــن مستشــفيات األمــراض النفســية، فيمــا يتواصــل تشــييد مركــز وُيعكــف علــى تعزيــز بــرامج إعــاد
  للرعاية النهارية في قطاع غزة.
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ــاًء علــى طلــب الســلطة الفلســطينية، فقــد واصــلت األمانــة فــي معــرض توثيقهــا لعــرى تعاونهــا مــع وزارة   -٢٦ وبن
يتعلق بإنشاء معهد وطني فلسـطيني للصـحة الصحة الفلسطينية وغيرها من أصحاب المصلحة إنجاز أعمالها فيما 

مشروع قانون بشأن تصريف شـؤون المعهـد عبـر التوصـل إلـى توافـق فـي اآلراء،  ٢٠١٥العمومية. وِصيغ في عام 
ويجري إحـراز التقـدم فـي إجـراءات الموافقـة مـن خـالل مجلـس الـوزراء. وٕاضـافة إلـى بنـاء قـدرات المعهـد المؤسسـية، 

ة األساسية على وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية المتعلقـة بإنشـاء نظـام حاسـوبي فقد اشتملت أعماله التقني
إلكتروني لمواءمة سجالت الصـحة اإلنجابيـة؛ واالسـتعانة بتوصـيات المنظمـة فـي إدخـال تحسـينات علـى السـجالت 

رونــــي لتســــجيل الخاصــــة بأســــباب الوفيــــات وتســــجيل األحــــوال المدنيــــة واإلحصــــاءات الحيويــــة؛ ووضــــع نظــــام إلكت
اإلصـــابات الناجمـــة عـــن حـــوادث الطـــرق لكـــي تســـتخدمها قـــوات الشـــرطة ووزارة الداخليـــة؛ وٕاجـــراء مناقشـــة مـــع وزارة 
الصــحة حــول نتــائج البحــوث المتعلقــة بمعــدالت انتشــار ســوء التغذيــة وااللتهابــات المعويــة فــي منطقــة وادي األردن؛ 

ليـــد فيمـــا بـــين المستشـــفيات الخاصـــة وتلـــك العامـــة الموجـــودة وٕاجـــراء تقيـــيم شـــامل للخـــدمات الصـــحية المقدمـــة للموا
؛ وٕاجـراء تعـداد ٢٠١٦بفلسطين، والتي سُتجمع عنهـا بيانـات وُتجـرى فيهـا زيـارات ميدانيـة فـي وقـت الحـق مـن عـام 

للقــوى العاملــة الصــحية فــي الضــفة الغربيــة مــن أجــل تــوفير المــوارد البشــرية للمرصــد الصــحي فــي فلســطين، والــذي 
، وُيعكــف علــى وضــع نظــام إلكترونــي إلدارتــه؛ واســتحداث نظــام ٢٠١٦نطاقــه ليشــمل قطــاع غــزة فــي عــام سُيوّســع 

  معني بالمعلومات الجغرافية في المرافق الصحية.
  

التغطيـة بخـدمات واستمرت المنظمة في تزويد وزارة الصـحة بالـدعم الـالزم للحفـاظ علـى مسـتوى عـال مـن   -٢٧
وعلـــى ســـبيل دعـــم أنشـــطة مكافحـــة األيـــدز،  د المؤشـــرات وترصـــدها بفعاليـــة.التطعـــيم ضـــد األمـــراض الســـارية ورصـــ

، واصــلت المنظمــة االضــطالع بــدور المستشــار الصــندوق العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــاوبتمويــل مــن 
الضـفة األيـدز فـي  للفريق المواضيعي التـابع لألمـم المتحـدة المعنـي بالسـل وفيـروس العـوز المنـاعي البشـري/التقني 

ـــــِرغ مـــــن تنفيـــــذ األنشـــــطة المدعومـــــة مـــــن  .الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة الصـــــندوق العـــــالمي فـــــي تشـــــرين الثـــــاني/ وقـــــد ُف
؛ ورغم أن المنظمة أّيدت، بوصفها جهة استشـارية تقنيـة، جهـود التحضـير التقنيـة بشـأن تقـديم طلـب ٢٠١٥ نوفمبر

سياسي يقضي بعدم االستمرار في متابعة األمر آخر للحصول على التمويل من الصندوق المذكور، فقد اتُِّخذ قرار 
في هـذه المرحلـة. لـذا قّلصـت األمانـة نطـاق أنشـطتها وفقـًا لـذلك، وواصـلت فـي الوقـت نفسـه دعـم وزارة الصـحة فـي 

  .مجال إسداء المشورة التقنية إليها، حسب اللزوم
  

) كان قد ٢٠١٣-٢٠٠٩منظمة تعويلها على أسس استند إليها تنفيذ مشروع سابق بقطاع غزة (وتواصل ال  -٢٨
ركز على تعزيز مهارات الموظفين والبيئة من أجل تحسـين نوعيـة الرعايـة الصـحية المقدمـة لألمهـات والمواليـد عـن 

ء المزيـد مـن االهتمـام للمشـاكل طريق إزالة الطـابع الطبـي مـن الرعايـة المقدمـة فـي الحـاالت المتدنيـة الخطـورة وٕايـال
سـن الخامسـة فـي فلسـطين علـى أسـاس  دون األطفـال وفيـات مـن الحـدبشـأن  تقـدمالإحـراز  عدماستجابًة لو األخطر. 

 فـي غـزة قطـاعب سنة واحدة بتمويـل مـن حكومـة النـرويج تهمد مشروعفقد اسُتِهل تنفيذ  ٢٠١٦١الغاية الُمحّددة لعام 
إنجــازات  لــىإ المشــروع يســتندت الناجمــة عنهــا. و والمضــاعفامواليــد ال وفيــات مــن لحــدل ٢٠١٦/ ينــاير الثــاني كــانون

أولئـك الـذين يعـانون مـن و  المرضـى فـالمجموعة مسندة بالبّينات من خدمات الرعاية إلى األطالعمل السابق، ويقدم 
                                                           

مولـود  ١ ٠٠٠وفـاة لكـل  ٢٢تشير أحدث البيانات المتاحـة إلـى أن معـدل وفيـات األطفـال دون سـن الخامسـة هـو بواقـع    ١
لعــــــــــدة مجموعــــــــــات مــــــــــن المؤشــــــــــرات  ٢٠١٤مســــــــــح أجرتــــــــــه فلســــــــــطين فــــــــــي عــــــــــام ، ٢٠١٥-٢٠١٤حــــــــــي فــــــــــي الفتــــــــــرة 

)http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2099.pdf وفــاة  ١٢). والغايــة الوطنيــة المنشــودة هــي تقليــل معــدل الوفيــات إلــى
، وزارة الصـــــحة الفلســـــطينية. ٢٠١٦-٢٠١٤، االســـــتراتيجية الصـــــحية الوطنيـــــة ٢٠١٦مولـــــود حـــــي فـــــي عـــــام  ١٠٠٠لكـــــل 

http://www.moh.ps/Content/Books/qnUY18Rl5ytCU8paOCdKtuJduEK3isyvayYFMJHoOPS1A32h2ttv1Y_DOHrIa
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 .van den Berg1 MM, et al Increasing neonatal mortality among Palestine refugees in the Gaza Stripظـر أيضـًا ان
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increasing_neonatal_mortality_among_palestine_refugees_in_the_gaza_strip.pdf ــــــــــي ــــــــــم االطــــــــــالع ف ــــــــــار/  ٢، (ت أي

  ).٢٠١٦ مايو
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المناسب من التكنولوجيات  وفيروسائل منها تب ،فضًال عن تقديمها إلى األصحاء منهمعند الوالدة،  همزنانخفاض و 
  .الطارئةتلك و  الروتينية الحاالت في األدويةو 
  

مـن خـالل جمـع البيانـات وتحليلهـا  وبدعم من حكومـة سويسـرا، واصـلت المنظمـة عملهـا فـي مجـال الـدعوة -٢٩
الخـــدمات المكلفـــة بـــأداء الواجبـــات بشـــأن الحـــواجز التـــي تعتـــرض ســـبيل إتاحـــة وٕاقامـــة الحـــوار مـــع الجهـــات الدوليـــة 

ضـوء  ، وخاصـة فـيالصحية، والهجمات التي ُتشّن على المرافق الصحية التي تـؤثر علـى تقـديم الخـدمات الصـحية
مع الشـركاء الرئيسـيين فـي مجـال الصـحة مـن وتواصل إنجاز العمل  ٢٠١٥.١تزايد موجات العنف في أواخر عام 

علقة بالمنظور الجنساني والمسـاواة بـين الجنسـين وتعزيز االعتبارات المتأجل توفير حماية أفضل للحق في الصحة 
، بوسـائل منهـا بـذل جهـود راميـة إلـى مسـاعدة وزارة الصـحة فـي وتحسين التبليغ عـن االنتهاكـات فـي مجـال الصـحة

 المنظمـة تقريرهـا السـنويعـّدت . وأ٢٠١٦إعداد تقارير عن رصد معاهدات حقوق اإلنسان المقرر تقديمها في عـام 
قطــاع غــزة إلــى الرعايــة الطبيــة الضــفة الغربيــة و جز التــي تعرقــل وصــول المرضــى المحــالين مــن عــن الحــوا الرابــع

أّيـدت المنظمـة قسـمًا عـن الشـؤون الصـحية ورد فـي والعاملين الصـحيين إلـى مستشـفيات القـدس الشـرقية الرئيسـية. و 
بغيــة لإلحصــاء الفلســطيني المركــزي مســح مشــترك أجــراه مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية والجهــاز 

المنظمة وواصلت  ٢من الضفة الغربية. Cدراسة مدى ضعف المجتمعات المحلية الفلسطينية، والسيما في المنطقة 
اتجاهــات المحــددات االجتماعيــة للصــحة فــي قطــاع غــزة، التــي يوجــد فيهــا  تــوفير المعلومــات للمجتمــع الــدولي عــن

نقـــص مزمنـــة فـــي وكـــذلك حـــاالت  )٪٤٢) واإلمـــدادات الطبيـــة (٪٣٥األدويـــة األساســـية ( حـــاالت نقـــص متزايـــد فـــي
ألغراض تقديم الخدمات الصحية، والدعوة إلى تنفيذ تدخالت دولية لتحسين إتاحة الخدمات الصحية للفئات  الوقود

 ٣.الضعيفة من السكان
  

اختتمــت المنظمـــة أنشـــطة تعاونهـــا مـــع وزارة الصـــحة ومــع خمـــس منظمـــات أخـــرى تابعـــة لمنظومـــة األمـــم و   -٣٠
مــن أجــل  فــي إطــار شــراكة األمــم المتحــدة لتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وذلــك المتحــدة والــوزارات المعنيــة 
الرعايــة مجــاالت كــل مــن فــي  بشــأن الخــدمات الُمســتهدف تقــديمها مســتند إلــى الحقــوق تحســين دمــج برنــامج عمــل

مكتب منسق األمم الذي تولى تنسيقه  ،المشروعسيسعى . و لألشخاص ذوي اإلعاقة الصحية والتعليم وفرص العمل
، إلــــى الحصــــول علــــى مزيــــد مــــن الــــدعم مــــن الشــــراكة فــــي المتحــــدة الخــــاص لعمليــــة الســــالم فــــي الشــــرق األوســــط

  .ة باألشخاص ذوي اإلعاقةألغراض بناء قدرات المنظمات المعني ٢٠١٧-٢٠١٦ الفترة
  

الصحة والتغذيـة الـذي تشـارك وزارة الصـحة فـي رئاسـته.  مجموعةوواصلت المنظمة تولي زمام القيادة في   -٣١
منظمة صـحية إنسـانية، بمـا فـي ذلـك وكـاالت تابعـة لألمـم المتحـدة ومنظمـات غيـر  ٣٠تضم المجموعة أكثر من و 

مات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة األساســـية للمجتمعـــات المحليـــة حكوميـــة ومنظمـــات مـــن القطـــاع الخـــاص، تـــوّفر خـــد
الضـعيفة التــي ال تُتــاح لهــا ســوى إمكانيــة محــدودة للوصــول إلــى الخــدمات. وعقــدت المنظمــة اجتماعــات شــهرية مــع 
الشركاء لمناقشة المستجدات الصـحية اإلنسـانية وتحديـد الثغـرات واالحتياجـات مـن أجـل االسـتجابة علـى نحـو أكثـر 

بتنسـيق عمليـة جمـع البيانـات الجيـدة النوعيـة عـن  ٢٠١٥وقام الشركاء في المجموعة الصحية بـأواخر عـام  ًا.اتساق
  عدد من اإلصابات وأنواعها في ظل الفترة التي احتدمت فيها وتيرة العنف بالضفة الغربية وقطاع غزة.

  

                                                           
١ http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_Sitrep_on_oPt_health_attacks_12.2015_final.pdf?ua=1  

  ).٢٠١٦أيار/ مايو  ٢(تم االطالع في 
٢    https://public.tableau.com/s/#/views/Health%2dVPP/Dashhealth?:showVizHome=no  أيــار/  ٢(تــم االطــالع فــي

 ).٢٠١٦مايو 

 .٢٠١٥مراسالت مع وزارة الصحة، آذار/ مارس     ٣
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الخــاص  تــدوين القســمالمنظمــة ب تقامــوبالتعــاون مــع وزارة الصــحة والشــركاء فــي دائــرة الصــحة والتغذيــة،   -٣٢
لألحـــوال  بـــاالقتران مـــع تحليـــل ٢٠١٦،١لمحـــة عـــن االحتياجـــات اإلنســـانية" لعـــام "بالصـــحة فـــي التقريـــر المعنـــون 

الصـــحية اإلنســـانية ويلقـــي الضـــوء علـــى االحتياجـــات ذات األولويـــة والمجتمعـــات والمجموعـــات الضـــعيفة والعوائـــق 
دمات الصــحية األساســية فــي المنــاطق ذات األولويــة مــن قطــاع غــزة والصــعوبات التــي تعتــرض الوصــول إلــى الخــ

في الضفة الغربية والمناطق العسكرية الُمغلقة و"منطقـة التمـاس". وقـد أتاحـت "اللمحـة"  Cوالقدس الشرقية والمنطقة 
أهـــدافها ، والتـــي تتمثـــل ٢٠١٦خطـــة اســـتجابتها االســـتراتيجية لعـــام  لكـــي تعـــدّ دائـــرة الصـــحة والتغذيـــة مجـــال أمـــام لا

الرئيسية فيما يلي: ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية األساسـية؛ وٕاحالـة ضـحايا العنـف إلـى منظمـات الحمايـة 
والدعوة ذات الصلة؛ وضمان تلقي المجتمعـات المحليـة الضـعيفة الـدعم والمسـاعدة بشـأن التأهـب لحـاالت الطـوارئ 

مليــون شــخص فــي حاجــة إلــى التــدخالت  ١,٤نحــو جــود وتشــير التقــديرات إلــى و  لكــي يتســنى لهــا مجابهــة الكــوارث.
شــخص آخــر فــي  ٢٥٣ ٠٠٠مليــون شــخص فــي قطــاع غــزة و ١,١اإلنســانية والصــحية والتغذويــة (مــنهم أكثــر مــن 

مليــون شــخص مــن المســتهدفين بأنشــطة الشــركاء فــي المجموعــة الصــحية، بمــن فــيهم  ٠,٩الضــفة الغربيــة). ومــنهم 
جمعات المياه التي ُدمِّرت فيها بالكامل مراكز الرعاية الصحية األوليـة؛ وأولئـك أولئك الذين يعيشون في منطقة مست

والقــدس الشــرقية. وتمّكنــت المنظمــة مــن ضــمان  Cالــذين يعيشــون فــي منــاطق تُقّيــد فيهــا إتاحــة الخــدمات والمنطقــة 
ا فــي قطــاع غــزة، الحصــول علــى المزيــد مــن دعــم الجهــات المانحــة لعملهــا اإلنســاني، وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بعملهــ

ومن حكومات كل مـن اليابـان والنـرويج وتركيـا، وهـي عاكفـة حاليـًا علـى التفـاوض بشـأن الحصـول علـى الـدعم مـن 
  اإلمارات العربية المتحدة.

 
وساعدت المنظمة أيضًا في تنسيق توريد المستلزمات الطبية المقدمة من جهات مانحة متنوعة إلى قطاع   -٣٣

تبــرع بــه علــى المرافــق الصــحية تبعــًا لالحتياجــات مــن أجــل ضــمان اســتمرار تقــديم الخــدمات غــزة، وتوزيــع الوقــود الم
   الصحية.

  
ومعهـد الصـحة العموميـة النرويجـي بتقـدير مـدى كفايـة القـدرات الحاليـة المنظمـة ، قامـت ٢٠١٥في عـام و   -٣٤

ــوائح الصــحية الدوليــة  لفلســطين علــى اســتيفاء ــًا لّل وُأجــِري تقــدير لجوانــب  ).٢٠٠٥(القــدرات األساســية الالزمــة طبق
وتفتيش مرافـق الرعايـة الصـحية النوعية انطوى على إجراء مقابالت واتباع ممارسات بشأن مناقشة أدوار الموظفين 

والمختبــرات. وُأجِريــت توليفــة االستعراضــات المكتبيــة للبيانــات والممارســات المتعلقــة بمناقشــة أدوار المــوظفين، التــي 
خبراء تقنيون خارجيون، بما يتماشى مع أساليب رصد قدرات الصحة العمومية الوطنيـة بموجـب سّهل إجراؤها كلها 

اللوائح الصحية الدولية. وأجرى أحد خبراء القطاع الخاص استعراضًا وتقديرًا أوليين في الموقع وأسدى المشورة إلى 
الحـــالي لســـالمة المختبـــر مـــن الناحيـــة مختبـــر الصـــحة العموميـــة فـــي رام اهللا، وأجـــرى تقـــديرًا لمـــدى كفايـــة المســـتوى 

 ٣البيولوجية. واشتملت توصيات الخبير على االرتقاء بمستوى سالمة المختبر من الناحية البيولوجية إلى المستوى 
  .٢٠١٧-٢٠١٦بفضل اتباع خطة ثالثية المراحل ُدِمجت في شؤون التخطيط التشغيلي للفترة 

  
مع مديرية خدمات الطوارئ واإلسعاف في وزارة الصحة، وعلى  وتواظب المنظمة على توثيق عرى عملها  -٣٥

تقــديم المســاعدة التقنيــة فــي مجــال التأهــب للطــوارئ واالســتجابة لهــا. وُأجٍريــت زيــارات ميدانيــة إلــى مستشــفيات وزارة 
الصحة وُأطِلع الموظفون بإيجاز على معلومات عن تخطيط الطوارئ والمخاطر المحتملة، وُوِضعت خطـط طـوارئ 

  مستشفى من المستشفيات العامة. ١٣بشأن 
  
  

                                                           
١                                               Occupied Palestinian territory. Humanitarian Needs Overview 2016 

(https://www.ochaopt.org/documents/hno_december29_final.pdf, accessed 4 February, 2016).  
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وزارة الصــحة إدارة مخــاطر الطــوارئ الشــاملة لكــل األخطــار، باســتخدام نهــج متعــدد القطاعــات، اعتمــدت و   -٣٦
وذلك وفقًا إلطار جديد إلدارة مخاطر الطـوارئ والكـوارث مـن أجـل الصـحة. وبنـاًء علـى ذلـك، عقـدت وزارة الصـحة 

شــركاء فــي الة معنيــة بــالتخطيط بشــأن التأهــب للطــوارئ لمجموعــات الــدفاع المــدني و والمنظمــة حلقــات عمــل مشــترك
خـــرين مـــن أجـــل التعريـــف بـــالتخطيط التشـــاركي فـــي إطـــار نهـــج شـــامل لكـــل اآلمصـــلحة المجـــال الصـــحة وأصـــحاب 

ومرافــق الرعايــة  فــي المستشــفياتللعــاملين األخطــار. وُعقــدت حلقــات عمــل بشــأن تخطــيط التأهــب للطــوارئ أيضــًا 
  الصحية األولية.

  
  األحوال الصحية في الجوالن السوري المحتل

  
عــن قــدم تقريــرًا ت أنا ولــذا لــيس بمقــدوره، الجــوالن الســوري المحتــل بســبيل الوصــول إلــى المنظمــةتتمتــع ال   -٣٧

  األحوال الصحية السائدة هناك.
    

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  ر.علمًا بهذا التقرية إلى اإلحاطة جمعية الصحة مدعو   -٣٨
  
  

=     =     =  
  


