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

  األمانة من تقرير
  
  
  
 مــن فيــه وطلبــت ٤-٦٤ع ص ج القــرار ٢٠١١ عــام فــي والســتون الرابعــة العالميــة الصــحة جمعيــة اعتمــدت  -١

 كمـا. والسـتين الخامسـة العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى القـرار ذلك تنفيذ عن تقرير تقديم طلبته ما ضمن العام المدير
 الصــحية األحــوال بخصــوص الحقــائق تقصــي عــن تقريــراً  يقــدم أن العــام المــدير مــن أمــور، جملــة فــي القــرار، طلــب

 .المحتل السوري والجوالن الشرقية القدس فيها بما المحتلة الفلسطينية األرض في واالقتصادية
  
نســــمة فــــي الضــــفة  ٢ ٥٨٠ ١٦٧نســــمة ( ٤ ١٦٨ ٨٥٨عــــدد ســــكان األرض الفلســــطينية المحتلــــة  ويبلــــغ  -٢

ومــن المتوقــع أن  ١نســمة فــي قطــاع غــزة (المحافظــات الجنوبيــة)). ١ ٥٨٨ ٦٩١الغربيــة (المحافظــات الشــمالية) و
، ليقـيم ٢٠١١ في عـام٪ ١٠ينقح النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي، الذي كان من المتوقع سابقًا أن يبلغ 

بالمســـاعدات ، مـــدفوعًا أساســـًا ٢٠١٠-٢٠٠٩٪ للعـــام نفســـه. وأخـــذ النمـــو يزيـــد زيـــادة مطـــردة فـــي الثنائيـــة ٥بنســـبة 
الجهات المانحة. وبالتالي كان االقتصـاد معرضـًا بشـكل خـاص النخفـاض تـدفقات المعونـة فـي النصـف  الواردة من

مـالي الخـارجي فـي األزمـة الماليـة الراهنـة التـي تواجههـا السـلطة . وسـاهم العجـز فـي الـدعم ال٢٠١١األول من عام 
 ٢الفلسطينية.

  
 معــدالت بــين تفــاوت هنــاك ولكــن المنصــرمين العقــدين مــدى علــى األطفــال وفيــات معــدل بــبطء وانخفــض  -٣

 ٢٥,٥ مــن الرضــع وفيــات معـدل انخفــض فقــد. غــزة قطـاع فــي المســجلة وتلــك الغربيـة الضــفة فــي المســجلة الوفيـات
 وفـاة ١٨‚٨( ٢٠١٠ عـام فـي حـي مولود ١٠٠٠ لكل وفاة ٢٠,٦ إلى ٢٠٠٠ عام في حي مولود ١٠٠٠ لكل وفاة
 ٢٨‚٧ مـن الخامسـة سـن دون األطفـال وفيـات معـدل انخفـض كما). غزة قطاع في وفاة ٢٣,٠و الغربية الضفة في
 ذلـك وكـان ،٢٠١٠ عـام فـي حـي مولـود ١٠٠٠ لكـل وفـاة ٢٥,١ إلى ٢٠٠٠ عام في حي مولود ١٠٠٠ لكل وفاة
 فـي الرضـع وفيـات ثلثـا ووقـع). غـزة قطـاع فـي ٢٩,٢و الغربية الضفة في وفاة ٢٢,١( المنطقتين بين شاسع بفارق

                                                           
. مركـز اإلعـالم الصـحي الفلسـطيني، ٢٠١١تقريـر عـن الصـحة فـي فلسـطين: منتصـف عـام وزارة الصحة الفلسطينية،     ١

 .٢٠١١أيلول/ سبتمبر 

البنــك الــدولي، اســتدامة اإلنجــازات الفلســطينية فــي بنــاء المؤسســات والنمــو االقتصــادي. التقريــر االقتصــادي الُمقــّدم إلــى     ٢
  لجنة االرتباط الخاصة، انظر الموقع التالي: 

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/3E7461025C2852C68525790900479B86l  شباط/ فبراير  ٢٨(اطلع عليه في
٢٠١٢.( 
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 دون األطفـال وفيـات فـي الرئيسـي السـبب ويعـزى. الحيـاة مـن األولـى األيـام أثنـاء أغلبهـا وكـان الحديثـة، الوالدة فترة
 وبلغـت. بـالوالدة المحيطـة الفتـرة فـي السـائدة الظـروف إلى ١٪٥٠,٨ نسبتها البالغة الغربية الضفة في الخامسة سن
 لكــل وفــاة ٢٩و الغربيــة الضــفة فــي ٢٠١٠ عــام فــي حــي مولــود ١٠٠ ٠٠٠ لكــل وفــاة ٣٢ األمهــات وفيــات نســبة
 وترجح ٢المجاورة، العربية البلدان في المسجلة النسب تضاهي نسبة وهي - غزة قطاع في حي مولود ١٠٠ ٠٠٠
  . بالحمل المتعلقة الوفيات عن الكافية المعلومات توفر عدم البّينات

  
٪ مــن ٥٠ويمثــل فقــر الــدم وعــوز المغــذيات الدقيقــة مجــالين آخــرين مثيــرين للقلــق. ألن التقــديرات تفيــد بــأن   -٤

بسـبب عـوز  الرضع وصغار األطفال ممن هم دون سن الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون مـن فقـر الـدم
الحديـــد، وهـــذا يـــرتبط بـــدوره بممارســـات تغذيـــة الرضـــع وصـــغار األطفـــال غيـــر المالئمـــة، وٕالـــى قلـــة الحصـــول علـــى 
المكمــالت الغذائيــة الدقيقــة أو قلــة اســتعمالها. وتُقــاس عــادة مســتويات فقــر الــدم فــي الحوامــل وتظــل تحــت الرصــد. 

، سـوء التغذيـةبين صفوف األطفال دون سن الخامسة من جراء  يوجد تحسن في تقليل معدالت اإلصابة بالتقّزم وال
التدهور، األمر الذي كشف النقاب عن ارتفـاع معـدالت انتشـار فقـر الـدم بـين آخذة في  بل أن معدالت اإلصابة به

٪ مـن الحوامـل فـي ١٥,٤٪ مـن الحوامـل فـي قطـاع غـزة و٣٩,١النساء الالتي يزرن خدمات الرعايـة أثنـاء الحمـل (
  الغربية).الضفة 

  
  ها المنظمة الدعم إلى وزارة الصحة الفلسطينيةفيالمجاالت الرئيسية التي تقدم 

 
واصــــلت المنظمــــة تقــــديم الــــدعم إلــــى وزارة الصــــحة الفلســــطينية لتقيــــيم نظــــام المعلومــــات  ٢٠١١فــــي عــــام   -٥

 بوضـــع الـــراهن الوقـــت يفـــ المنظمـــة وتقـــوم. للتقيـــيم العالميـــة الصـــحية القياســـات شـــبكةالصـــحية باالســـتناد إلـــى أداة 
مـن أجـل وضـع نظـام شـامل وموثـوق لمعلومـات الصـحة  التقيـيم إلـى باالسـتناد الصحية المعلومات نظام استراتيجية
 الوطنية.

  
دأبت المنظمة على قيـادة دائـرة الصـحة والتغذيـة فـي األرض الفلسـطينية  ٢٠٠٩ومنذ كانون الثاني/ يناير   -٦

جهة شريكة من منظمات األمم المتحدة والمنظمات  ٥٠منبرًا مشتركًا للتنسيق بين المحتلة، وهي الدائرة التي تشكل 
غيــر الحكوميــة والقطــاعين العــام والخــاص. وتقــدم الجهــات الشــريكة للــدائرة الخــدمات األساســية فــي مجــالي الصــحة 

يـة الالزمـة لالسـتجابة والتغذية إلى المجتمعات الضعيفة فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، وتقـوم ببنـاء القـدرات المحل
السريعة في حـاالت الطـوارئ الجديـدة. وأعـدت الـدائرة خطـة طـوارئ وأجـرت تقييمـًا لالحتياجـات فـي مجـالي الصـحة 

بة لهـا ترمـي إلـى اوالتغذية ورسمت خرائط لهذه االحتياجات في الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة ووضـعت خطـة لالسـتج
وتعزيــز حمايــة المــدنيين والمــوظفين الصــحيين وبنــاء القــدرات المحليــة تحســين إتاحــة الخــدمات الصــحية األساســية، 

  الالزمة لالستجابة في حاالت الطوارئ.
  
. وقـادت المنظمـة عمليـة ٢٠١٢أجرت دائرة الصحة والتغذية تقييمًا تشاركيًا ألدائها وحددت أهـدافها لعـام و   -٧

د االســتجابات الخاصــة بالصــحة اإلنســانية تحديــد معــايير قطــاع الصــحة فــي حــاالت الطــوارئ، وســاعدت علــى توحيــ
  والتغذية. 

  

                                                           
 .٢٠١١وزارة الصحة، اإلحصاءات الصحية السنوية، وزارة الصحة،     ١

٢    Palestinian Ministry of Health, Averting maternal mortality in Palestine. Position paper of the Palestinian 
Ministry of Health, October 2011.                                                                                                           



            A65/27 Rev.1           ١تنقيح  ٦٥/٢٧ج

3 

" Cوأجـــرت المنظمـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الصـــحة تقـــديرًا الحتياجـــات الســـكان الـــذين يعيشـــون فـــي "المنطقـــة   -٨
الصـــحية، مركـــزة علـــى مـــدى مالءمـــة خـــدمات الرعايـــة األوليـــة وٕاتاحتهـــا، وذلـــك بقصـــد تحديـــد مجـــاالت االســـتثمار 

ة فــي قطــاع الصــحة، مّمــا سيســاعد علــى التصــدي ألوجــه الــنقص الراهنــة فــي تقــديم الخــدمات والتــدخل ذات األولويــ
  المعنية إلى السكان وتحسين هذه الخدمات. 

  
وقــدمت المنظمــة الــدعم الــالزم لســد بعــض الفجــوات التــي تخللــت توريــد األدويــة، وواصــلت تقــديم المســاعدة   -٩

والمسـاعدة التقنيـة وقطـع  قطـاع غـزة. وقـدمت أيضـًا المعـدات الطبيـةعلى تنسيق استيراد اإلمدادات الطبيـة المهـداة ل
  وتصليحها وتحسينها، وهي جميعًا احتياجات عاجلة. الغيار الالزمة لصيانة المعدات الراهنة

  
وأعـــدت المنظمـــة مشـــروعًا فـــي وحـــدات األمومـــة فـــي المستشـــفيات العامـــة فـــي قطـــاع غـــزة ونفذتـــه، وذلـــك   -١٠

ــدم إلــى المريضــات عنــد الــوالدة. ويســتهدف هــذا المشــروع وحــدات األمومــة لتحســين جــودة وســالمة الر  عايــة التــي تُق
٪ مـــن حـــاالت الـــوالدة فـــي قطـــاع غـــزة. وأدخلـــت تغييـــرات ٩٠والـــوالدة فـــي ســـبعة مستشـــفيات تقـــدم خـــدماتها لحـــوالي 

ج لتقنيـــات الـــوالدة حاســـمة علـــى الخـــدمات الروتينيـــة لرعايـــة حـــاالت الـــوالدة واالعتنـــاء بالبيئـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التـــروي
  الطبيعية وتمكين القابالت.

  
وواصلت المنظمة رصد عمليات إحالة المرضى من قطاع غزة، وواظبت على تقـديم تقـارير شـهرية عنهـا.   -١١

أصدرت تقريرًا سنويًا أبرزت فيه العوائق التي حالت دون وصول المرضـى إلـى الخـدمات  ٢٠١١وفي تموز/ يوليو 
مريضـًا للعـالج المتخصـص فـي مرافـق رعايـة  ١٢ ٣٤٠وأحالـت وزارة الصـحة الفلسـطينية  .٢٠١٠في عـام الطبية 

صحية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ومصـر وٕاسـرائيل واألردن. وكانـت هـذه اإلحـاالت ضـرورية 
يعـانون مـن تـأخير قدرة على عالج هؤالء المرضـى. وأشـار التقريـر إلـى أن المرضـى قـد الألن قطاع غزة ال يتمتع ب

مطول في استصدار التصاريح للحصول على الخدمات الصحية، وقـد تحقـق معهـم قـوات األمـن اإلسـرائيلية كشـرط 
مـــن شـــروط تقـــديم الطلبـــات، وقـــد ُيـــرفض مـــنحهم ســـبيل الوصـــول إلـــى تلـــك الخـــدمات مـــن دون مبـــرر. ويـــدل عـــدد 

غـــزة نظـــرًا للقيـــود المفروضـــة علـــى حركـــة اإلحـــاالت ونوعهـــا علـــى بـــطء تطـــور نظـــام الرعايـــة الصـــحية فـــي قطـــاع 
ومــن بــين التوصــيات الــواردة فــي ذلــك التقريــر أن تضــمن إســرائيل وصــول األشــخاص والســلع إلــى داخــل القطــاع. 

  والمعدات الطبية وقطع الغيار ومواد البناء تيسيرًا لتطوير الخدمات الصحية.  والمهنيين الصحيينالمرضى 
  

ولسد الفجوات الراهنة في نظـام الصـحة العموميـة، وتوخيـًا لتعزيـز رسـم السياسـات وصـنع القـرارات، اتفقـت   -١٢
وزارة الصحة، بدعم من المنظمـة ومـن حكومـة النـرويج، مـع المعهـد النرويجـي للصـحة العموميـة علـى إنشـاء معهـد 

ية مثـــل تقيـــيم األحـــوال الصـــحية فلســـطيني للصـــحة العموميـــة يهـــدف إلـــى تعزيـــز وظـــائف الصـــحة العموميـــة األساســـ
وتحليلها، ورصد الصحة العموميـة، وضـمان الجـودة، وٕاجـراء بحـوث الصـحة العموميـة. علـى أن يكـون هـذا المعهـد 
هيئة مستقلة تقدم المعلومات الصحية الموثوقة والمشورة إلى وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية بصنع القرار 

 .٢٠١٢ مارس ن تبدأ مرحلة التطوير التي تصل إلى عامين اثنين في آذار/وعموم الجمهور. ومن المزمع أ
  

ودخلت المنظمة في المرحلة الثانية من برنـامج لتحسـين جـودة خـدمات المستشـفيات فـي سـتة مرافـق طبيـة   -١٣
إلحالـة متخصصة في القدس الشرقية، بما فيها شبكة مستشفيات القدس الشرقية، التي هي بمثابة المراكـز الرئيسـية 

إلــى الرعايــة المتخصصــة. وتعكــف المنظمــة مــع المستشــفيات علــى إرســاء ثقافــة  ســكان الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة
ونظــام لتحســين ســالمة المرضــى وجــودة الخــدمات وفقــًا لمعــايير اللجنــة الدوليــة المشــتركة لكــي تحصــل المستشــفيات 

ول المرضـى مـن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة على االعتماد في نهاية المطاف. وواصلت المنظمة كـذلك رصـد وصـ
ووصول سيارات اإلسعاف وموظفي المستشفيات والمتدربين من طالب الطب إلى المستشفيات في القدس الشرقية، 

 المستشفيات. تلكوالطالب في مجال الصحة من الضفة الغربية إلى 
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ها. وُعــيِّن مركــز اتصــال معنــي وتعكــف المنظمــة مــع وزارة الصــحة علــى تحســين جــودة نظــم تقــديم خــدمات  -١٤
بتحسين الجودة وسالمة المرضى في كل من المستشفيات المحلية وفي إدارة الرعاية الصحية األولية. وقد اسـتكمل 
تقيــيم تجريبــي لجــودة الخــدمات التــي تقــدمها عيــادات الرعايــة الصــحية األوليــة فــي محافظــة رام اهللا. وباإلضــافة إلــى 

  لتنفيذ مبادرة المنظمة للمستشفيات المراعية لسالمة المرضى.ستشفيين حكوميين اثنين ذلك اختارت وزارة الصحة م
  

ودعمت المنظمة، بتمويل من االتحاد األوروبي، استحداث خدمات للصحة النفسية المجتمعيـة فـي الضـفة   -١٥
لنفسـية فـي الضـفة على مدى السنوات الثالث الماضية وحـدات للصـحة اأنشأت وزارة الصحة الغربية وقطاع غزة. و 

الغربية وقطاع غزة، وهـي بمثابـة وحـدات رائـدة فـي إطـار اإلصـالحات الجاريـة فـي مجـال الصـحة النفسـية. وُأِعـّدت 
. وتشـــمل األنشـــطة األخـــرى دعـــم إنشـــاء خـــدمات ٢٠١٤-٢٠١٢خطـــة اســـتراتيجية جديـــدة للصـــحة النفســـية للفتـــرة 

م مــن خــالل عيــادات الرعايــة األوليــة، وٕاعــداد بــرامج لتعلــيم للصــحة النفســية المجتمعيــة، بمــا فيهــا الخــدمات التــي تقــد
الصحة النفسية بعد التخرج من الجامعات المحلية، وبناء قدرات الموظفين، وٕانشاء منظمة غير حكومية تجمع بـين 
الرابطات األسرية ومؤسسات التعليم العام من أجل إذكاء الوعي بين عمـوم الجمهـور ومكافحـة الوصـم الـذي يعـاني 

 ويجري إعداد مرحلة جديدة منه. ٢٠١١نه من لديهم مشاكل صحية نفسية. واستكمل المشروع في أيار/ مايو م
  

وقدمت المنظمة الدعم التقني إلى وزارة الصحة لتنفيذ استراتيجية وطنية للوقاية من األمراض غير السارية   -١٦
ل علــــى بيانــــات عــــن عوامــــل الخطــــر وعالجهــــا. وأجــــري أول استقصــــاء فــــي الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة للحصــــو 

(التــدخين، وفــرط ارتفــاع ضــغط الــدم، والبدانــة، وقلــة النشــاط البــدني). وتــم إجــراء أول استقصــاء عــن صــحة طــالب 
سنة، وتضـمنت نتائجـه معلومـات عـن عوامـل الخطـر وستسـتخدم هـذه  ١٥و ١٣المدارس ممن تتراوح أعمارهم بين 

ه المســائل. وستشــرع وزارة الصــحة فــي تــدريب مقــدمي خــدمات الرعايــة النتــائج إلعــداد التــدخالت الالزمــة لحــل هــذ
الصـــحية علـــى مجموعـــة التـــدخالت األساســـية التـــي أعـــدتها المنظمـــة إلدمـــاج الوقايـــة والعـــالج فـــي خـــدمات الرعايـــة 
ن الصــحية األوليــة. وســتدعم المنظمــة تنفيــذ هــذا الــنهج المتكامــل والتغييــرات الضــرورية لتحقيــق االســتفادة المثلــى مــ

 النظم الصحية.
  

الـذي يـدعم تنفيـذ أنشـطة مكافحـة يـق العامـل المعنـي بمكافحـة التبـغ فـي رئاسـة الفر  اً وتشارك المنظمة أيضـ  -١٧
ر التزام وزارة الصحة السياسي وغيرها من الوزارات إنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات التبغ ويشرف عليها. وقد يسّ 
ة يـللقوانين الراهنة المناهضة للتـدخين بحيـث تتـواءم مـع اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالم اً لمكافحة التدخين لُتعد أحكام

لتبـغ؛ والحمايـة مـن التعـرض الحـد مـن الطلـب علـى اواصل اللجنة عملها مـن أجـل اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. وت
واالتصال والتدريب وتوعية  ؛ والتثقيفعمليات الكشف عنها؛ وتغليفها وتوسيمهاو  لدخانه؛ وتنظيم محتويات منتجاته

 . بشأنها الجمهور
  

 فــي للبيئــة والصــديقة الصــحية المــدارس برنــامج" الصــحية المــدن" مشــروع إطــار فــي المنظمــة اســتهلت قــدو   -١٨
 التعلــيم ووزارة الصــحة ووزارة المعنيتــين البلــديتين مــع بالشــراكة المشــروع هــذا تنفيــذ ويجــري. ونــابلس هللا رام مــدينتي

 القطــاع يقــدمها التــي الرعايــة إلــى باإلضــافة المجتمعيــة، والمنظمــات العــام القطــاع منظمــات مــن واســعة وبمشــاركة
 .هللا رام منطقة في مدرسة ١٧ المبادرة هذه في العام هذا شاركت وقد. الخاص

  
 علــى ثانويـة، مســتفيدة جهـة بوصــفها المنظمـة، تحصــل ودعمـًا ألنشـطة مكافحــة األيـدز والعــدوى بفيروسـه،  -١٩
 للفريـق التقنـي المستشار دور تؤدي المنظمة ومازالت .والمالريا والسل األيدز لمكافحة العالمي الصندوق من منحة

 بشـأن المحتلـة الفلسطينية ولألرض غزة، وقطاع الغربية الضفة في بالسل والمعني المتحدة لألمم التابع المواضيعي
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 ونمــاذج للعــالج، توجيهيــة ومبــادئ فلســطينية، اســتراتيجية وضــع المنظمــة أيــدتو  ١.بفيروســه والعــدوى واأليــدز الســل
 والعـــدوى األيـــدز إلـــى بالنســـبة أمـــا. المتوســـط لشـــرق اإلقليمـــي المكتـــب مـــن تقنـــي بـــدعم وذلـــك الســـل، بشـــأن تدريبيـــة
 عــام فــي الشــرقية القــدس فــي بــالحقن المخــّدرات يتعــاطون مــن بــين ســلوكياً  استقصــاءً  المنظمــة أجــرت فقــد بفيروســه
 وقــدمت المخــّدرات، تعــاطي انتشــار معــدالت فيــه تتــدنى الــذي المحــيط هــذا فــي الوبــائي الــنمط فهــم أجــل مــن ٢٠١٠
 خاصــة عيــادة الصــحة وزارة وأنشــأت .الــدم وســالمة العــالج بخصــوص القــدرات لبنــاء الــدعم خــدمات مــن مجموعــة
 وســتراقب األوليــة؛ صــحيةال الرعايــة خــدمات إلــى وضــمتها اهللا رام محافظــة فــي وفيروســه األيــدز بعــدوى للمصــابين

 العـــالج علــى المنظمــة معــايير تطبيــق لضــمان ســريرياً  المرضـــى معالجــة عمليــة اإلقليمــي المكتــب مــن تقنيــة بعثــة
    ٢.والرعاية

 
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .التقرير بهذا علماً  تحيط أن إلى مدعوة الصحة جمعية  -٢٠

                                                           
(اطلـع عليـه  http://www.undp.ps/en/focusareas/hiv.htmlللحصول على مزيد من المعلومات، انظر الموقع التـالي:     ١

 ).٢٠١٢آذار/ مارس  ١٩في 

دعــم تطــوير النظــام الصــحي فــي األرض الفلســطينية مــن المــديرة العامــة، فــي جملــة أمــور،  ٤-٦٤ج ص عيطلــب القــرار    ٢
 المحتلة، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية.
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  الملحق
    

  واالقتصادية الصحية األوضاع عن تقرير
  الشرقية، القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في

  المحتل السوري الجوالن وفي
  
  

 المصـادر مـن المتاحـة للتقـارير استعراضـاً  األمانـة أجـرت وقد. ٤-٦٤ع ص ج للقرار تلبية التقرير هذا ُأعد  -١
 ذلـك عـن فضـالً  المنظمـة وطلبـت. المحتلـة الفلسـطينية األرض فـي األوضـاع عـن تحـدثت التي والمصادر الموثوقة
  .الفلسطينية السلطة ومن السورية العربية الجمهورية حكومة ومن إسرائيل حكومة من الموضوع هذا عن معلومات

  
  المحتلة الفلسطينية األرض في الصحة محددات

  
 الفلســطينية ألرضا ٢٠١١ لعــام اإلنمــائي المتحــدة األمــم ببرنــامج الخــاص البشــرية التنميــة مؤشــر ُيصــّنف  -٢

ــدًا، ١٨٧ أصــل مــن ١١٤ المرتبــة فــي المحتلــة  علــىأ مــن هــي المحتلــة األرض فــي البطالــة عــدالتم أن علــى ١بل
 علــى شــديدة قيــوداً  فيهــا التفتــيش نقــاط تفــرض التــي الغربيــة الضــفة فــي٪ ٢٠ نســبة تتجــاوز إذ: العــالم فــي المعــدالت

 معدل بلغو  .األول المقام في الحدود إغالق إلى معدالتها هفي ُتعزى الذي غزة قطاع في٪ ٣٥ نسبةو  التنقل، حركة
 أوســـاط فـــي ترتفـــع نســـبة وهـــي٪ (٢٢,٤ نســـبة ٢٠١١ عـــام مـــن األول النصـــف فـــي الغربيـــة الضـــفةب العـــام البطالـــة
 انخفضــت فقــد غــزة، قطــاع فــي أمــا ٢.٪)٢٠,١ إلــى لتصــل الالجئــين غيــر بــين فيمــا تقــلو ٪ ٢٧,٤ إلــى الالجئــين
 بيـد الالجئـين، صفوف بين ٣٪٣٣,٨ ٕالىو ٪ ٣١,٦ إلى الالجئين غير بين فيما نفسها الفترة خالل البطالة معدالت

 ٢٠٠٣ عــــامي بــــين الواقعــــة الفتــــرة فــــي تواصــــل األجــــور متوســــط فــــي ركــــودالو  العمالــــة نقــــص معــــدالت ارتفــــاع أن
  .العام القطاع في العاملين األسر أرباب نسبة٪ ٤٥,٦ فيه بلغت الذي غزة قطاع في خاصةو  ٢٠٠٩،٤و
  
 منطقتــي بــين الفقــر فجــوة ولكــن ،٢٠٠٩ عــام فــي هامســتويات عــن طفيــف بشــكل الفقــر معــدالت انخفضــتو   -٣

 الضفة، في عليه هي ما ضعف قطاعال في فقرال معدالت وأصبحت ،االتساع في آخذة الغربية والضفة غزة قطاع
 نســبته مــا ٢٠١٠ عــام فــي الفقــر معــدالت بلغــت: غــزة قطــاع فــي التفــاقم فــي آخــذة المــدقع الفقــر معــدالت أن كمــا

 معدالتــه أن غيــر ٥،)غــزة قطــاع فــي٪ ٣٨و الغربيــة الضــفة فــي٪ ١٨,٣( المحتلــة الفلســطينية األرض فــي ٪٢٥,٧
 من غزة قطاع يف مدقعال فقرال معدالت وارتفعت. ألسرا ىلإ إنسانية مساعدات تقديم دون من٪ ٤٢,٥ بنحو تُقّدر
  ٪.٨,٨ لىإ٪ ٩,١ من الغربية الضفة في معدالته تراجعت مافي ،٪٢٣ إلى٪ ٢١,٩

                                                           
١    http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/PSE.html  ٢٠١٢مارس  آذار/ ٨(اطُِّلع عليه في.( 

٢    Labour market in the West Bank, briefing on first-half 2011, UNRWA, www.unrwa.org/userfiles/201112123454.pdf 
 ).٢٠١٢آذار/ مارس  ١٣(اطُِّلع عليه في 

٣    Labour market in the Gaza Strip, briefing on first-half 2011, UNRWA, www.unrwa.org/userfiles/20111207970.pdf  
 ).٢٠١٢آذار/ مارس  ١٩(اطُِّلع عليه في 

٤    http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:23024584~pagePK: 

146736~piPK:146830~theSitePK:256299,00.html   ٢٠١٢مارس  آذار/ ٨(اطُِّلع عليه في.( 

٥   http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=en&ItemID=1693&mid=12235  
 ).٢٠١٢مارس  آذار/ ٨(اطُِّلع عليه في 
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 مــع بالمقارنــة المحتلــة الفلســطينية األرض فــي النمــو معــدالت فــي تحّســن ثمــة أن تبــّين ،٢٠١٠ عــام وفــي  -٤
 أكثـر النمـو هـذا وبـدا ،٢٠١٠ عـام في٪ ٩,٣ إلى ٢٠٠٩ عام في٪ ٧,٤ من معدالته ارتفعت إذ ة،األخير  السنوات
 فــي٪ ٧,٦ نســبته مــا مــع مقارنــةبال٪ ١٥ بنســبة اإلجمــالي المحلــي النــاتج فيــه ازداد الــذي غــزة قطــاع فــي وضــوحاً 
 قاعدة من اً انطالق يعمل اقتصاد على وٕانما مستدام، انتعاش تحقيق على يدل ال النمو هذا أن على. الغربية الضفة

  .الصناعية األنشطة قليصتل الجارية عمليةالو  الماضي العقد في حصل الذي االقتصادي للتراجع اً نظر  منخفضة،
  
 إزاء مخـاوف الطبيعيـة والمـوارد الفلسـطينية األراضـي ومصـادرة اإلسـرائيلية اإلغـالق سياسـة اسـتمرار ويثير  -٥

 قطـاع امـتالك دون مـن الفلسـطيني االقتصـاد تنميـة آفـاق ٕازاءو  ،٢٠١٠ عـام فـي نمـو مـن ُشـِهد مـا اسـتدامة إمكانيـة
 لـــىإ الوصـــول علـــى المفروضـــة اإلســـرائيلية القيـــود أن طالمـــا كبيـــراً  انتعاشـــاً  يشـــهد لـــن األخيـــر وهـــذا ١.نشـــط خـــاص
 يـردع اإلغـالق نظـام انتهـاج عن الناجم األعمال تكاليف ارتفاع أن وطالما ،قائمة تزالال واألسواق الطبيعية الموارد

  ٢.المضمار هذا في العمل نع المستثمرين
  
قائمـــًا. وقـــد أعلنـــت  ٢٠٠٧واليـــزال الحصـــار الـــذي تفرضـــه إســـرائيل علـــى قطـــاع غـــزة منـــذ حزيـــران/ يونيـــو   -٦

أنهـــا خّففـــت الحصـــار، األمـــر الـــذي حقـــق مزيـــدًا مـــن الـــواردات، بيـــد أن القيـــود  ٢٠١٠إســـرائيل فـــي حزيـــران/ يونيـــو 
البنـاء األساسـية وعلـى تصـدير السـلع مازالـت مسـتمرة، ولـم تشـهد  المفروضة على حركة السكان وعلى استيراد مـواد

  إال تحّسنًا اقتصاديًا ضئيًال للغاية.
  
فــي وتنفــق الضــفة الغربيــة مــن انعــدام األمــن الغــذائي. تقريبــًا وربــع ســكان ســكان قطــاع غــزة ويعــاني ثلثــا   -٧

 ٪ فـي الضـفة الغربيـة.٥٤مع نسـبة مقارنة ا على الغذاء بال٪ من دخله٧٢ما نسبته األسر في قطاع غزة  المتوسط
  .على مليون فلسطيني لى مساعدات غذائيةإفي حاجة ويزيد عدد الفلسطينيين الذين اليزالون 

  
الســكان معيشــة علــى تقــديم الخــدمات وعلــى  إمــدادات الكهربــاء فــي قطــاع غــزة غيــر كافيــة وتــؤثرالتــزال و   -٨

ًا المولــدات الكهربائيــة االحتياطيــة ضــمانصــلوا اعتمــادهم علــى ويجــب علــى مــوردي الخــدمات أن يوا. اليوميــة كــذلك
جــودة الميــاه هــي بالميــاه. و  األســر المعيشــيةإمــداد وقــد أثــر قطــع الكهربــاء علــى عــدة أمــور، ومنهــا  وفير الكهربــاء.لتــ

غيــر عتبــر التــي تُ الميــاه الجوفيــة ألن نســبة فــي قطــاع غــزة،  اً خطيــر مــن المجــاالت التــي تثيــر انشــغاًال إنســانيًا  اً أيضــ
  ٣.٪٩٥و٪ ٩٠فيها تتراوح بين  األمالح والنتراتبسبب ارتفاع معدالت  صالحة لالستهالك البشري

  
إال  للفلسـطينيينجوفية والسطحية في الضـفة الغربيـة، وال تسـمح على جميع موارد المياه الهيمن إسرائيل وت  -٩

فيمــا تســتأثر الضــفة الغربيــة، جبــال تحــت الموجــودة لميــاه الجوفيــة المخزونــات المقــدّرة" ل٪ مــن "٢٠باســتخراج نســبة 
ُرِفض مـنح وقد باإلضافة إلى إفراطها في عمليات استخراجها. ٪ ٨٠باستخراج النسبة المتبقية منها البالغة إسرائيل 

ـر تنفيـذهاعدد من المشاريع الضر تصاريح لتنفيذ   الفلسـطينيالفـرد اسـتهالك ويبلـغ متوسـط . ورية للفلسطينيين أو ُأخِّ
ربـع ، و لتر ١٠٠المتوسط الذي توصي به المنظمة والبالغ  بكثير منوهو أدنى ، لتراً  ٥٠من المياه يوميًا ما مقداره 

  ٤له. من المياه العذبة المتاحةفي المتوسط يوميًا اإلسرائيلي ما يستهلكه الفرد 
  

                                                           
. تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسـطيني: التطـورات فـي مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية    ١

 .٢٠١١أيلول/ سبتمبر  ٢٣-١٢اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة، 

البنك الدولي، بناء الدولة الفلسطينية: استدامة النمو وٕاقامة المؤسسات وتقديم الخدمات. التقرير االقتصادي الُمقـّدم إلـى     ٢
 .٢٠١١أبريل  نيسان/ ١٣ة االتصال المخصصة، لجن

وخطـة العمـل  االسـتراتيجيةمنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حماية األطفال من المياه غير اآلمنـة فـي غـزة:     ٣
   .٢٠١١وموارد المشروع. وثائق موجزة، آذار/ مارس 

٤    http://www.ewash.org/en/?view=79YOcy0nNs3D76djuyAnkDTT  ٢٠١٢مارس  آذار/ ٩(اطُِّلع عليه في.( 
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شـبكة بال يسـتطيعون الحصـول علـى وصـالت مّمـن فلسـطيني فـي الضـفة الغربيـة  ٢٠٠ ٠٠٠ويوجد نحـو   -١٠
يصـــعب  "الميــاه تعبئـــةل"نقــاط فـــي ميــاه الصـــهاريج المكلفــة مـــا ُيــوّزع مـــن علــى  واعتمـــدين علــيهم أالميـــاه، و اإلمــداد ب

الميــاه لــديهم غالبــًا أنابيــب أمــا الــذين يمتلكــون وصــالت بشــبكة اإلمــداد فــإن . الوصــول إليهــا فــي كثيــر مــن األحيــان
الفلســطينيين ت علــى مجتمعــا الميــاهفــي توزيــع إســرائيل تقتصــد خــالل أشــهر الصــيف، عنــدما  اً تجــف، وخصوصــ مــا

دون انقطـاع. على الميـاه المستوطنات بينما يحصل سكان  األسبوع،السكانية وتقصر توزيعها على بضعة أيام من 
ويعمـد اطق معينـة. الحصـول علـى الميـاه مـن مخـاطر نـزوح الفلسـطينيين مـن منـسـبل القيود المفروضـة علـى وتزيد 

اآلبـــار لشـــبكة إمـــداد الفلســـطينيين بالميـــاه وتلويـــث ميـــاه تخريـــب البنيـــة التحتيـــة فـــي أحيـــان كثيـــرة إلـــى المســـتوطنون 
فــي لمســتوطنات ل ميــاه الصــرف الصــحيوغالبــًا مــا تصــب تــدمير البنيــة التحتيــة وســبل المعيشــة. وكــذلك والينــابيع، 

 البيئة.مومية و حة العالصمخاطر على شكل الضفة الغربية وتوديان 
  

  الحصول على الرعاية الصحية
  

األرض المحتلة. معظم مناطق  يصل إلى اً متطور نسبي ينظام صحيوجد في األرض الفلسطينية المحتلة   -١١
الطبيـــة وقطـــع  والمعـــدات القيـــود المفروضـــة علـــى اســـتيراد المســـتلزماتولكـــن أداء النظـــام وتطـــويره معطـــالن بفعـــل 

تطبيــق انعــدام األمــن و تفشــي حركــة المرضــى والعــاملين الصــحيين و  معّوقــات المفروضــة علــىالفقــد أســفرت  ؛الغيــار
المهنيــة  المــوظفينمهــارات تطــوير الخــدمات الصــحية وتــأخير لــى إالفلســطينيين ن عرقلــة وصــول نظــام التصــاريح عــ

 .على حد سواء
  

مية والمنظمات الخاصة والتجارية أكبـر أربعـة وتشكل وزارة الصحة ووكالة األونروا والمنظمات غير الحكو   -١٢
مركــزًا  ٣٩٤مركــزًا للرعايــة الصــحية األوليــة فــي قطــاع غــزة و ٥٩مقــدمين للخــدمات الصــحية. فــوزارة الصــحة تشــغل 
مركزًا للرعاية الصحية األوليـة فـي ثمانيـة مخيمـات لالجئـين  ١٨من هذا القبيل في الضفة الغربية. وتشغل األونروا 

مركــزًا للرعايــة  ١٩٤مركــزًا فــي الضــفة الغربيــة. أمــا قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة فيــدير  ٤١و فــي قطــاع غــزة
  ١مركزًا وعيادة في الضفة الغربية). ١٣٧مركزًا وعيادة في قطاع غزة، و ٥٧الصحية األولية وعيادات عامة (

  
مستشـفى فـي  ٢٥ربيـة ومستشفى فـي الضـفة الغ ٥١مستشفى في األرض الفلسطينية المحتلة ( ٧٦ويوجد   -١٣

 ٥١٠٨قطــاع غــزة)، ويبلــغ مجمــوع األســّرة فــي المستشــفيات الحكوميــة والمستشــفيات غيــر الربحيــة وتلــك الخاصــة 
٪ مـــن ٣‚٣منهـــا للعـــالج المتخصـــص و ٪١٦,٠أســـّرًة. وُيخّصـــص حـــوالي ثالثـــة أربـــاع عـــددها هـــذا للعـــالج العـــام و

فــرد مــن  ١٠ ٠٠٠ســريرًا لكــل  ١٢‚٦نســبة األســّرة إلــى األفــراد  منهــا للــوالدة. وتبلــغ عمومــاً  ٪٦‚١٨األســّرة للتأهيــل و
  ١فرد في قطاع غزة). ١٠ ٠٠٠سريرًا لكل  ١٣‚٣فرد في الضفة الغربية و ١٠ ٠٠٠سريرًا لكل  ١٢‚٢السكان (

  
وقــد واصــلت وزارة الصــحة بفضــل الــدعم المقــدم مــن المــانحين توســيع نطــاق وطائفــة مــا ُيقــّدم مــن خــدمات   -١٤

ميــة فــي الضــفة الغربيــة. واســتفاد قطــاع المستشــفيات تحديــدًا مــن اســتثمارات كبيــرة فــي البنــى التحتيــة الصــحة العمو 
والمعدات، وتم تجديـد عـدة مستشـفيات وأتيحـت فيهـا خـدمات جديـدة. وقـد حاولـت وزارة الصـحة أيضـًا تعزيـز قـدرتها 

خطــيط. لكــن نظــام الرعايــة الصــحية المؤسســية واإلشــرافية، وذلــك بــأن بــذلت جهــودًا إضــافية لتحســين إجــراءات الت
الفلسطيني اليزال يواجه تحديات كثيـرة، ومنهـا القيـود المفروضـة علـى الحركـة وٕاتاحـة الخـدمات الصـحية. وال يمكـن 
الوصـــول إلـــى القـــدس الشـــرقية التـــي توجـــد فيهـــا الخـــدمات الرئيســـية المتخصصـــة إال بعـــد الحصـــول علـــى تصـــاريح 

" Cلــى تقــديم الرعايــة الصــحية فــي المنــاطق الريفيــة المصــنفة ضــمن "المنطقــة خاصــة. كمــا تــؤثر القيــود اإلداريــة ع
  بموجب اتفاقات أوسلو.

                                                           
 .٢٠١١نيسان/ أبريل  ،٢٠١٠وزارة الصحة الفلسطينية، التقرير السنوي عن الصحة لعام     ١
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ولئن كانت المستشفيات وعيادات الرعاية الصحية األولية في قطـاع غـزة مواظبـة علـى العمـل فإنهـا تواجـه   -١٥
دم اســتقرار اإلمــداد بالطاقــة تحــديات عديــدة فــي مجــال تــوفير رعايــة صــحية عاليــة الجــودة وآمنــة، ألســباب منهــا عــ

المــواد االســتهالكية  مــن ٪٢٢٪ مــن األدويــة األساســية و٣٢الكهربائيــة وحــاالت الــنقص الشــديد فــي المــواد: فقــد نفــد 
وُتعــزى حــاالت الــنقص هــذه فــي المقــام األول إلــى االنقســامات  ٢٠١١.١األساســية مــن المخــازن المركزيــة فــي عــام 

  .قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية السياسية بين السلطات الفعلية في
  

مريضــًا مــن قطــاع غــزة إلــى خــارج فلســطين  ٧٣٢١، أحالــت وزارة الصــحة مــا مجموعــه ٢٠١١وفــي عــام   -١٦
مـن  ٪١٠(مصر وٕاسرائيل واألردن) ألغراض الحصول علـى عـالج طبـي. وُرِفضـت فـي العـام نفسـه طلبـات قـدمها 

ـر تزويـدهم المرضى بشأن الحصول على تصـاريح  بمغـادرة قطـاع غـزة ألغـراض الحصـول علـى عـالج طبـي أو ُأخِّ
بهــذه التصــاريح ليفــوتهم بــذلك موعــد العــالج؛ وبلــغ عــدد المرضــى الــذين ُدعــوا إلــى التحقيــق معهــم بعــد تقــديم طلبــات 

   ٢مريضًا. ١٩٧الحصول على تصاريح 
  

  األحوال الصحية
  

ســــنة للــــذكور. وقــــد ازداد عــــدد ســــكان األرض  ٧٠‚٨وســــنة لإلنــــاث  ٧٣‚٦كــــان متوســــط العمــــر المــــأمول   -١٧
٪ فـــي قطـــاع غـــزة)، فيمـــا ٣‚٣٪ فـــي الضـــفة الغربيـــة، و٢‚٦٪ ســـنويًا (أي بمعـــدل ٢‚٩الفلســـطينية المحتلـــة بمعـــدل 

  ٢٠٠٨.٣فـي عـام  ٢٩‚٦إلـى  ١٩٩٧فـي عـام  ٤٢‚٧انخفض المعدل الخام للمواليد على مدى العقد الماضي مـن 
مـــن هـــذه  ٪٦٤,٨٤فـــي المرافـــق الصـــحية ( ٪٩٨,٣٥ نســبتها والدات ٢٠١١ عـــام مـــن األول النصـــف فـــي وُأجِريــت

  الوالدات ُأجِريت في مستشفيات وزارة الصحة).
  

، كانــت األســباب األربعــة الرئيســية للوفــاة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة هــي أمــراض ٢٠١٠وفــي عــام   -١٨
ابة بســـرطان الـــرئتين وســـرطان القولـــون والمســـتقيم القلـــب، وأمـــراض األوعيـــة الدماغيـــة، والســـرطان (تتصـــدرها اإلصـــ

لت فـي منتصـف عـام  اعـتالالت الفتـرة المحيطـة  ٢٠١١وسرطان الصدر) وأمراض الجهـاز التنفسـي، علـى أنـه ُسـجِّ
  ٤بالوالدة على أنها سبب الوفاة الرئيسي الرابع.

  
مولــود  ١٠٠٠ة وفــاة لكــل حالــ ٣٥وأظهــر معــدل وفيــات الرّضــع طــوال العقــد الماضــي انخفاضــًا عامــًا مــن   -١٩

وكانــت أهــم أســباب وفيــات الرّضــع  ٢٠٠٩.٥مولــود حــي فــي عــام  ١٠٠٠حالــة لكــل  ٢٥إلــى  ١٩٩٩حــي فــي عــام 
٪) ثـم االبتسـار وقلـة الـوزن ١٦‚٣٪)، والتشـوه الخلقـي (٣٤‚٥االلتهاب الرئوي واعتالالت الجهاز التنفسي األخـرى (

  ٦٪).١٣‚٤عند الوالدة (

                                                           
تحـــديث مـــن منظمـــة الصـــحة العالميـــة، نفـــاد المخـــزون مـــن األدويـــة والمـــواد القابلـــة لالســـتهالك، كـــانون الثـــاني/ ينـــاير      ١

٢٠١٢. 

 الصحة العالمية، تقارير شهرية عن إحالة المرضى من قطاع غزة. منظمة    ٢

مركــز اإلعــالم الصــحي الفلســطيني،  ،٢٠١٠وزارة الصــحة الفلســطينية، التقريــر الســنوي عــن الصــحة الفلســطينية لعــام     ٣
 .٢٠١١نيسان/ أبريل 

كـز اإلعـالم الصـحي الفلسـطيني، مر  ،٢٠١١وزارة الصحة الفلسطينية، تقريـر عـن الصـحة فـي فلسـطين: منتصـف عـام     ٤
 .٢٠١١أيلول/ سبتمبر 

٥     http://www.unicef.org/infobycountry/oPt_statistics.html  ٢٠١٢مارس  آذار/ ٩(اطُِّلع عليه في.( 

مركــز اإلعــالم الصــحي الفلســطيني، نيســان/ أبريــل  ،وزارة الصــحة الفلســطينية، التقريــر الســنوي عــن الصــحة الفلســطينية    ٦
٢٠١٠. 



            A65/27 Rev.1           Annex           الملحق       ١تنقيح  ٦٥/٢٧ج

11 

الفلســطينية المحتلــة علــى مــدى العقــدين الماضــيين،  معــدالت وفيــات الرضــع فــي األرضبــبطء انخفضــت و   -٢٠
أن المحـددات الصـحية والرعايـة و بين الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، آخذة في االتساع فجوة وجود  اً أيضها بّينت ولكن

حســـين صـــحة وفيـــات األطفـــال وترجـــو فـــي تخفـــيض معـــدالت التقـــدم المحـــراز إلغيـــر مطـــّورة بقـــدر كـــاف الصـــحية 
 ٢٠,٦إلـى  ٢٠٠٠مولـود حـي فـي عـام  ١٠٠٠لكل حالة وفاة  ٢٥,٥انخفض معدل وفيات الرضع من و  األمهات.
فـي قطـاع حالـة  ٢٣,٠و فـي الضـفة الغربيـةحالـة وفـاة  ١٨,٨بواقـع ( ٢٠١٠فـي عـام مولود حي  ١٠٠٠حالة لكل 

مولــود حــي فــي  ١٠٠٠لكــل فــاة حالــة و  ٢٨،٧معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة مــن كمــا انخفــض غــزة). 
 ٢٢,١(طقتــين فجــوة واســعة بــين المنثمــة لكــن ، و ٢٠١٠مولــود فــي عــام  ١٠٠٠حالــة لكــل  ٢٥,١إلــى  ٢٠٠٠ عــام

الوالدة هــي واالعــتالالت الناشـئة فــي الفتـرة المحيطــة بـفــي قطـاع غـزة). حالـة  ٢٩,٢فــي الضـفة الغربيــة وحالـة وفـاة 
تخفــيض ويمكــن  ١.٪٥٠,٨الضــفة الغربيــة بنســبة قــدرها خامســة فــي الســن الســبب الرئيســي لوفيــات األطفــال دون 

المقدمــة فــي ة الرعايــة جـودجهــود راميـة إلــى تحســين بــذل معـدالت وفيــات الرضــع واألطفـال بشــكل كبيــر عـن طريــق 
  الوالدة.الفترة المحيطة ب

  
فـي الضـفة  ٢٠١٠فـي عـام مولود حـي  ١٠٠ ٠٠٠ لكلحالة وفاة  ٣٢فقد بلغ  معدل وفيات األمهاتأما   -٢١

تلك الموجـودة فـي بلـدان عربيـة وهي نسبة مماثلة ل -مولود حي في قطاع غزة  ١٠٠ ٠٠٠ لكلحالة  ٢٩الغربية و
  ٢.من شأنهاُيقّلل من المرجح أن مجاورة، برغم أن 

  
 مـن بـينو  .الموجـودة بالضـفة الغربيـة فـي المستشـفيات الخاصـةاألمهات ٪ من وفيات ٥٠وتحصل حوالي   -٢٢

حالـة  ١٧تبـّين أن  ،حالـة وفـاة ٥٣ البـالغ عـددها وفيـات األمهـاتمـن فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة ما اسُتعِرض 
باإلمكـان تــوقي كـان سـاعات األربـع والعشـرين األولـى الالحقــة للـوالدة، ٪) وقعـت أثنـاء الـوالدة أو خــالل ال٣٢(منهـا 

 أكبـرهـي  العمليات القيصريةناجمة عن مخاطر الوفاة ال وتبّين أن. ة الغربيةفي الضف هامن٪ ٥٧نسبة ال تقل عن 
قد ، و القيصرية في الضفة الغربيةالعمليات ويرتفع معدل إجراء  ٣.الوالدة الطبيعيةتلك الناجمة عن ست مرات من ب
٪ فـي ٢٠توسـط نسـبته إلـى م ٢٠٠٠فـي عـام ٪ مـن مجمـوع الـوالدات ١٠مـن أقـل مـن نسبة هذه العمليات ادت دز ا

معـدل ضـعف الهـو ٪ في بعض المستشـفيات، و ٣٠أكثر من ٕالى مستشفيات وزارة الصحة، و ب ٢٠١١منتصف عام 
  ٤.منظمةالبه األقصى الذي توصي 

  
تشــير دم وحــاالت نقــص المغــذيات الدقيقــة، إذ فقــر الــوثمــة مجــاالت أخــرى تثيــر االنشــغال هــي اإلصــابة ب  -٢٣

ن األطفــال دون ســن الثانيـة فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة يعــانون مــصــغار ٪ مــن الرضــع و ٥٠التقـديرات إلــى أن 
مكمــالت إتاحــة ومحدوديــة فقــر الــدم النــاجم عــن نقــص الحديــد بســبب اتبــاع ممارســات غيــر مالئمــة فــي تغــذيتهم، 

ــالتقّزم بــين صــفوف . أو قصــور االمتثــال لتناولهــا المغــذيات الدقيقــة وال يوجــد تحســن فــي تقليــل معــدالت اإلصــابة ب
بـل أن معـدالت اإلصـابة بـه قـد تسـتمر فـي التـدهور، سـوء التغذيـة المـزمن)، من جـراء (طفال دون سن الخامسة األ

الرعايـة أثنـاء  خدماتالالتي يستفدن من  انتشار فقر الدم بين النساء تمعدالاألمر الذي كشف النقاب عن ارتفاع 
  الضفة الغربية).في من الحوامل ٪ ١٥,٤٪ من الحوامل في قطاع غزة و٣٩,١(الحمل 

  

                                                           
 .٢٠١١اإلحصائيات الصحية السنوية، وزارة الصحة،     ١

وزارة الصحة الفلسطينية، تالفي وفيات األمهات في فلسطين. ورقة موقـف مـن إعـداد وزارة الصـحة الفلسـطينية، تشـرين     ٢
 .٢٠١١األول/ أكتوبر 

٣    Abdo SA, Jarrar K, El-Nakhal S, Report on Maternal Mortality in Palestine, 2010. 

مركـز اإلعـالم الصـحي الفلسـطيني،  ،٢٠١١وزارة الصحة الفلسطينية، تقريـر عـن الصـحة فـي فلسـطين: منتصـف عـام     ٤
 .٢٠١١أيلول/ سبتمبر 
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مؤشـرات بلغـت نسـبة الضـغط النفسـي و المعانـاة مـن أعـراض يبدون مستويات أعلى من األطفال تبّين أن و   -٢٤
، ٢٠١١ن عـام فـي النصـف األول مـو فـي سـن الروضـة. الـذي هـم األطفال بين ٪ ١٤,٢الضغط النفسي اإلصابة ب

٪ من ٢٠عية ناجمة عن حاالت نزاع؛ تعاني نسبة يبدون أعراضًا نفسية واجتماأطفال حالة بين  ٣٣٢كانت هناك 
  ١.األطفال من العنف األسري

  
  في الجوالن السوري المحتل  األحوال الصحية

  
 ٢وثيقــة معلومــات/ /٦٥الوصــول إلــى الجــوالن الســوري المحتــل. ويــرد فــي الوثيقــة جمنظمــة الال تســتطيع   -٢٥

السـورية عـن األحـوال الصـحية فـي الجـوالن السـوري المحتـل، تقرير مـن إعـداد وزارة الصـحة فـي الجمهوريـة العربيـة 
  تقرير مقدم من وزارة الصحة في إسرائيل. ٣وثيقة معلومات/ /٦٥فيما يرد في الوثيقة ج

  
  

=     =     =  

                                                           
١    Occupied Palestinian territory Consolidated Appeal (CAP) United Nations, 2012. 


