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  األحوال الصحية في األرض الفلسطينية 
  المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 

  وفي الجوالن السوري المحتل
  

  المدير العامتقرير من 
  
  
)، ٨(٧٢ج ص ع، اعتمدت جمعية الصـــــــــــــحة العالمية الثانية والســـــــــــــبعون المقرر اإلجرائي ٢٠١٩في عام   -١

فيذ التوصـــــــــــــــيات الواردة في جملة أمور، رفع تقرير عن التقدم الُمحرز في تن فيالمدير العام،  إلى الذي طلبت فيه
الميداني، إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين. ويأتي إلى الرصد استنادًا  ١،المقدم من المدير العام التقرير

 لهذا الطلب. هذا التقرير استجابةً 
  

تقديم الدعم والمســــاعدة التقنية إلى الســــكان في األرض الفلســــطينية المحتلة، بما فيها 
  القدس الشرقية، وٕالى الجوالن السوري المحتل

 
الدعم والمســــــــاعدة التقنية إلى الســــــــكان في األرض الفلســــــــطينية ، واصــــــــلت المنظمة تقديم ٢٠١٩في عام   -٢

المحتلة، بما فيها القدس الشــــــــرقية، بما يتماشــــــــى مع األولويات االســــــــتراتيجية األربع التي ُحددت بالتعاون مع وزارة 
  طري مع األرض الفلســـــــــــــــطينية المحتلة لتعاون القُ للمنظمة ا الصـــــــــــــــحة الفلســـــــــــــــطينية والشـــــــــــــــركاء في اســـــــــــــــتراتيجية

  للمنظمة. ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،الثالث عشر العام. وتتواءم هذه األولويات مع برنامج العمل ٢٠٢٠-٢٠١٧للفترة 
  
وتتمثل األولوية االســــــــــــتراتيجية األولى الســــــــــــتراتيجية التعاون في المســــــــــــاهمة في تعزيز النظام الصــــــــــــحي   -٣

تحســـين قيادة وزارة الصـــحة من أجل التقدم صـــوب تحقيق التغطية الصـــحية الفلســـطيني وبناء قدرته على الصـــمود و 
الشــاملة. وحشــدت األمانة الخبراء التابعين للمنظمة دعمًا الســتعراض الســياســات القائمة بشــأن التقدم صــوب تحقيق 

ية، وجودة التغطية الصــحية الشــاملة، بما في ذلك تمويل الصــحة، وتخطيط تقديم الخدمات، والرعاية الصــحية األول
الرعاية الصـحية، وسـالمة المرضـى. وسـُتشـّكل التوصـيات الصـادرة عن عمليات االسـتعراض أسـاسـًا لوضـع خريطة 

يق التغطية الصـــــــــــحية الشـــــــــــاملة، يندرج فيها العمل على إصـــــــــــالح الرعاية الصـــــــــــحية األولية وتمويلها حقالطريق لت
ة إيطاليا في مواصــلة الحث على تعزيز اســتخدام وتصــريف شــؤونها. واســتخدمت المنظمة التمويل المقدم من حكوم

المعلومات الصـــحية الصـــادرة عن المســـتشـــفيات، لصـــالح عملية صـــنع القرار. وقدم الخبراء التابعون للمنظمة  وٕادارة
وتحليلها، وقياس مدى الحماية من المخاطر المالية، والتوقعات بشأن  المحليةالدعم للتحقق من الحسابات الصحية 

ق ُيعنى لصحية، وتنفيذ استراتيجية للصحة اإللكترونية، ودعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية بتعيين منسّ النفقات ا
تعزيز لبمتابعة األولويات التقنية للشــــبكة. واســــتخدمت المنظمة التمويل المقدم من اليابان في العمل على تنفيذ نهج 

اية، يســــــمى حزمة "رعاية المواليد األســــــاســــــية المبكرة". لحد من وفيات المواليد وتحســــــين جودة الرعمن أجل االُنظم 
زت الجهود المســـــتمرة وتلقت عشـــــرة مســـــتشـــــفيات في قطاع غزة الدعم لبناء القدرات والتحســـــين الدوري للجودة. وركّ 

جميع أصـــــحاب المصـــــلحة جهود المبذولة لتعزيز خدمات الرعاية الصـــــحية األولية على نهج طب األســـــرة ومواءمة 
  ا في ذلك الجهات المانحة، في مبادرات مشتركة تيسيرًا لتعظيم األثر.المعنيين، بم

                                                            
  .٧٢/٣٣الوثيقة ج األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتلاألحوال الصحية في    ١
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ســــــطيني للصــــــحة العامة ليكون وفي إطار األولوية األولى الســــــتراتيجية التعاون ُأنشــــــئ المعهد الوطني الفل  -٤
مية مستقلة ل ليصبح مؤسسة حكو في طور التحوّ اآلن حكومة النرويج، وهو  وتمّولهتتولى قيادته المنظمة  مشروعاً 
. ويعمل المعهد في جملة أمور، على إنتاج ٢٠١٦ه الرئيس الفلســــطيني في عام مع إطاره القانوني الذي أقرّ  تمشــــياً 

د وٕاتاحة بناء القدرات والدعوة بغية تحســـين البّينات من خالل بحوث الصـــحة العمومية، من أجل تعزيز ُنظم الترصّـــ 
لصحة األم والطفل، والتصوير اإلشعاعي للثدي، والعنف القائم على نوع الحصائل الصحية. وأنشأ المعهد سجالت 

الجنس، والسرطان، واألمراض غير السارية، والتقارير اإلحصائية للرعاية الصحية األولية، وأسباب الوفاة، وحوادث 
البشـــرية الصـــحية، المرور واإلصـــابات الناجمة عنها، وعّزز الســـجالت الموجودة بالفعل؛ كما أنشـــأ مرصـــدًا للموارد 

برمجيات نظام المعلومات  اإلصــــــــــــدار الثاني من ونظامًا للمعلومات الصــــــــــــحية في الرعاية األولية ببدء اســــــــــــتخدام
. ويعمل المعهد أيضًا، بدعم من حكومة النرويج والبنك الدولي، على إحراز التقدم صوب التغطية للمناطقالصحية 

والرصـــد والتخطيط االســـتراتيجي للموارد البشـــرية الصـــحية. وفي  الصـــحية الشـــاملة عن طريق دعم نهج طب األســـرة
، استهل المعهد رسميًا مرصد الموارد البشرية الصحية وأصدر تقريرًا لرسم خرائط القوى العاملة ٢٠١٩تموز/ يوليو 

 الصحية الفلسطينية.
 
لالزمة بموجب اللوائح الصـــحية وتتمثل األولوية الثانية الســـتراتيجية التعاون في تعزيز القدرات األســـاســـية ا  -٥

الشـــــــــــرقية، وقدرات وزارة الصـــــــــــحة وشـــــــــــركائها  بما فيها القدس) في األرض الفلســـــــــــطينية المحتلة، ٢٠٠٥الدولية (
والمجتمعات المحلية في مجال إدارة مخاطر الطوارئ الصــــــــــــحية والكوارث، ودعم القدرات الخاصــــــــــــة باالســــــــــــتجابة 

تخدام التمويل المقدم من حكومة النرويج، في العمل على تعزيز القدرات الصحية اإلنسانية. واستمرت المنظمة باس
األســـــــــــاســـــــــــية الالزمة بموجب اللوائح الصـــــــــــحية الدولية، لتعزيز الكشـــــــــــف عن أحداث الصـــــــــــحة العمومية وتقييمها 

 ، وفي إطار الخطة الفلســـــــــــــــطينية الثالثية لتنفيذ اللوائح الصـــــــــــــــحية الدولية في٢٠١٩لها. وفي عام   واالســـــــــــــــتجابة
بشــأن فاشــيات األمراض الســارية؛ ووضــع برامج  محلية، دعمت األمانة إعداد مبادئ توجيهية ٢٠١٩-٢٠١٧  الفترة

الترصــد القائم على األحداث موضــع التشــغيل؛ وتدريب الموظفين في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها والقدرات 
لتأهب ااستراتيجية لإلبالغ عن المخاطر؛ وتنقيح خطة المختبرية وٕادارة األوبئة واالستجابة للطوارئ؛ ووضع مسّودة 

لوقاية من فاشــــيات األمراض الســــارية والكشــــف لاإلمدادات األســــاســــية بالمنظمة وزارة الصــــحة  زودتللطوارئ. كما 
عنها وٕادارتها، وشـــــــمل ذلك تقديم الدعم إلى اســـــــتجابة الصـــــــحة العمومية لفاشـــــــية الحصـــــــبة ودعم الجهود المبذولة 

 ).١٩-ض فيروس كورونا (كوفيدللتأهب لمر 
  
وتلقى برنامج المنظمة للطوارئ الصــحية إســهامات من حكومات النمســا واليابان وٕاســبانيا وســويســرا وتركيا   -٦

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشــــــــــــــمالية، ومن االتحاد األوروبي وصــــــــــــــندوق األمم المتحدة المركزي 
الصحة بشراء  اإلنسانية. ودعم البرنامج وزارة ع ألموال المساعداتالُقطري المجمّ لمواجهة الطوارئ ومن الصندوق 

. األرض الفلسطينية المحتلة في اإلمدادات الطبية واألدوية األساسية وتسليمها لسد النقص الحاد في قطاع الصحة
خالت الرعاية الصــحية وفي الضــفة الغربية، عملت المنظمة وشــركاؤها عن كثب مع وزارة الصــحة لضــمان تقديم تد

فلســــــــــطيني في المجتمعات المحلية األشــــــــــد ضــــــــــعفًا. وفي قطاع غزة،  ١٠٠ ٠٠٠األولية المنقذة لألرواح إلى نحو 
دعمت المنظمة وزارة الصــــــــــحة والشــــــــــركاء في تقديم اإلمدادات الطبية المنقذة لألرواح إلى المرضــــــــــى المصــــــــــابين 

ســـالســـل اإلمدادات، وتعزيز رعاية المرضـــى المصـــابين بالرضـــوخ بدءًا تحســـين إدارة في باألمراض غير الســـارية، و 
من الرعاية في مرحلة ما قبل دخول المســـــــتشـــــــفى ومرورًا بمرحلة الرعاية في المســـــــتشـــــــفى ومرحلة ما بعد العمليات 

وخ ووصـــوًال إلى مرحلة التأهيل. وشـــملت هذه الجهود األخيرة تقديم الدعم لتحســـين مراكز إســـعاف المصـــابين بالرضـــ
التابعة لوزارة الصـــــحة، والدعم المكثف لالســـــتجابة األولى لجمعية الهالل األحمر الفلســـــطيني، وٕانشـــــاء وحدة إعادة 

 بناء األطراف في قطاع غزة.
  
وتشـــــــــــــارك المنظمة بوصـــــــــــــفها الوكالة الرائدة المعنية بالصـــــــــــــحة في مجموعة األمم المتحدة، في رئاســـــــــــــة   -٧

ع وزارة الصحة، وتتولى تنسيق التدخالت الصحية اإلنسانية مع الشركاء في اجتماعات تنسيق الشؤون اإلنسانية م
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عداد التنســـــيق إلمجموعة الصـــــحة  تولت، ٢٠١٩األرض الفلســـــطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـــــرقية. وفي عام 
وقدمت  التقرير المعنون "لمحة عامة عن االحتياجات اإلنســــــانية" وخطة االســــــتجابة اإلنســــــانية في مجال الصــــــحة،

الدعم إلى الشـــــركاء في جهودهم المبذولة لتعبئة الموارد. وأصـــــدرت مجموعة الصـــــحة والمنظمة تقارير شـــــهرية عن 
الحالة توضــــــــــح االحتياجات اإلنســــــــــانية ذات األولوية، والقدرات التي تتوافر للمجموعة، والثغرات القائمة والتحديات 

، اســـــــــتعرضـــــــــت مجموعة الصـــــــــحة خطة ٢٠١٩. وفي عام معلومات عن التمويلأحدث الالمطروحة، بما في ذلك 
قت االستجابة الجماعية للشركاء في شريكًا في التشغيل، ونسّ  ٤٠التأهب والطوارئ لقطاع غزة، بمشاركة أكثر من 

 مجاالت محددة عن طريق إنشاء وتعزيز أفرقة عاملة تُعنى بالرضوخ والتغذية والعيادات المتنقلة والتأهب للطوارئ.
  
وأما األولوية الثالثة الســــتراتيجية التعاون فتتمثل في تعزيز القدرة على الوقاية من األمراض غير الســــارية،   -٨

بما في ذلك اضـــــــــــطرابات الصـــــــــــحة النفســـــــــــية، وتوفير تدبيرها العالجي ومكافحتها، والحد من عوامل خطر العنف 
دة بالبّينات للوقاية من األمراض غير ، واصــــــــلت المنظمة تنفيذ التدخالت المســــــــنّ ٢٠١٩واإلصــــــــابات. وطوال عام 

الســـــــــــــــارية والكشـــــــــــــــف عنها وتوفير التدبير العالجي الالزم لها على نحو من الفّعالية. وُقدم الدعم التقني من أجل 
ر عن األمراض غير الســــــارية بتعزيز عملية تســــــجيل المرضــــــى، بما في ذلك إنشــــــاء ملفات تحســــــين الكشــــــف المبكّ 

ن باألمراض غير الســــارية في خمس عيادات للرعاية الصــــحية األولية في قطاع غزة، إلكترونية للمرضــــى المصــــابي
واعتماد برنامج للفحص ُينّفذ في جميع مناطق الضــفة الغربية وفي منطقتين من قطاع غزة. وســاعدت األمانة على 

باألمراض غير لألمراض غير السارية وعلى مواصلة تنفيذ حزمة التدخالت األساسية الخاصة  محليإنشاء سجل 
الســــــارية. ودعمت المنظمة أيضــــــًا وزارة الصــــــحة في شــــــن حمالت الوقاية والتوعية بشــــــأن عوامل الخطر الرئيســــــية 

النظام الغذائي الصـــــــــحي، والحد من الملح، وممارســـــــــة اّتباع لألمراض غير الســـــــــارية، بما في ذلك مكافحة التبغ، و 
لة في األغذية ومية للكشــــــف عن األحماض الدهنية المتحوّ النشــــــاط البدني، وقدمت الدعم إلى مختبر الصــــــحة العم

المصّنعة وتنظيمها. وقدم برنامج المنظمة الخاص بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية الدعم باستخدام التمويل 
المقدم من االتحاد األوروبي إلى مرافق الرعاية الصـــــــــــــــحية األولية التابعة لوزارة الصـــــــــــــــحة ووكالة األمم المتحدة 

ب ما يقرب من وتشــــــغيل الالجئين الفلســــــطينيين في الشــــــرق األدنى (األونروا) لمواصــــــلة تنفيذ البرنامج. وُدرّ   غاثةإل
موظف على الطيف الكامل لخدمات الصــــحة النفســــية والدعم النفســــي االجتماعي، من إســــداء المشــــورة في  ٢٠٠٠

سية الشائعة في الرعاية الصحية األولية مجال الصحة النفسية في المدارس إلى الكشف عن مشكالت الصحة النف
ومهارات التأهيل للعاملين في مجال الصــــــحة النفســــــية. ودعم البرنامج وضــــــع خطط االســــــتجابة الطارئة في مجال 
الصحة النفسية، وتدريب أفرقة الطوارئ المعنية بالصحة النفسية، وشراء العقاقير النفسية التأثير األساسية والعقاقير 

ارئ، وتجديد البنية التحتية لمؤسسات الصحة النفسية، وٕانشاء وحدات اتصال لُتعنى بالصحة النفسية الخاصة بالطو 
لصــــحة النفســــية والثغرات التي تتخللها افي المســــتشــــفيات العامة. وتدعم المنظمة وزارة الصــــحة في تحديد أولويات 

الخاصـــة بالصـــحة النفســـية، ووضـــع  ةالمبادئ التوجيهي، وتنقيح ٢٠٢٤-٢٠٢٠لوضـــع اســـتراتيجية للصـــحة النفســـية 
 االنتحار. للوقاية من محليةاستراتيجية 

 
وتتمثل األولوية االســتراتيجية الرابعة في تعزيز قدرة وزارة الصــحة والشــركاء في مجال الصــحة على الدعوة   -٩

في أوســـاط جميع أصـــحاب المســـؤوليات القانونية إلى حماية الحق في الصـــحة، والحد من العقبات التي تحول دون 
، دعمت حكومة ٢٠١٩في عام الحصــــــــول على الخدمات الصــــــــحية، وتحســــــــين المحددات االجتماعية للصــــــــحة. و 

الخاصـــة ســـويســـرا واالتحاد األوروبي برنامج الحق في الصـــحة التابع للمنظمة. وعملت المنظمة على إيجاد البّينات 
بالعقبات الرئيســية التي تحول دون إعمال الحق في الصــحة للفلســطينيين الذين يعيشــون تحت االحتالل اإلســرائيلي 

، والتوصــــــــــل إلى فهم تلك العقبات، بطرق من بينها اإلبالغ الشــــــــــرقية فيها القدسبما لألرض الفلســــــــــطينة المحتلة، 
المنتظم عن العقبات في ســـــــــبيل الحصـــــــــول على الخدمات الصـــــــــحية وحاالت االعتداء على الموظفين في الرعاية 
الصـــــحية والمرافق الصـــــحية. وانتهت المنظمة من دراســـــة ألثر رفض إصـــــدار التصـــــاريح للمرضـــــى في قطاع غزة 

التأخر في إصــــدارها على الوفيات الناجمة عن الســــرطان، واســــتكملت اســــتعراضــــًا لحجم وطبيعة االعتداءات على و 
من الحماية أثناء "مســـــيرة العودة الكبرى" إلرشـــــاد الجهود الجماعية المبذولة  التي تخللتالمرافق الصـــــحية والثغرات 



  15/3A7  ٧٣/١٥ج

4 

لمنظمة على بناء قدرات وزارة الصــــحة وشــــركائها تعزيز حماية الرعاية الصــــحية والحق في الصــــحة. وعملت اأجل 
المتعلقة بإعمال الحق في الصــــــــــــــحة واّتباع النهوج القائمة على حقوق اإلنســــــــــــــان إزاء الصــــــــــــــحة، وتعزيز رصــــــــــــــد 
االعتداءات على مرافق الرعاية الصــــــــحية وحمايتها، وتحديد المؤشــــــــرات لتحســــــــين رصــــــــد العقبات التي تحول دون 

م التقارير الخاصــــــــة بالمعاهدات والنهوض بالدعوة. وواصــــــــلت المنظمة دعوة جميع إعمال الحق في الصــــــــحة لتقدي
أصـحاب المسـؤوليات إلى تعزيز احترام الحق في تمتع جميع الفلسـطينيين في األرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها 

 ماله.القدس الشرقية، بأعلى مستوى من الصحة البدنية والنفسية يمكن بلوغه وحماية هذا الحق وٕاع
 

 الصحة مجال في التقني الدعم المنظمة قّدمت، ١٩-كوفيد لجائحة العالمية االستجابة عمليات إطار وفي  -١٠
 المنظمة ُأبلغت، ٢٠٢٠مايو  /أيار مطلع وحتىفي الجوالن الســوري المحتل.  ١٩-قدرات االســتجابة لكوفيد لتعزيز
 مجدل قرية في(واحدة  بالمرض إصـــــــــابة حاالت ثالثوبتعافي  ١٩-كوفيد عدوىل انتقال نشـــــــــط حاالت وجود بعدم

باللغة العربية لجميع ســـــــــــــــاكني الجوالن  ١٩-). وأتيحت المعلومات المتعلقة بكوفيدبقعاتا قرية في واثنتان شـــــــــــــــمس
 على لحفاظا تنظيماإلسرائيلي ل مخططالإطار  فيالسوري المحتل، كما أتيحت لهم جميعًا خدمات الرعاية الصحية 

  .الصحة
  

ية، تقرير عن األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرق
  وفي الجوالن السوري المحتل

  
  الخصائص الديُمغرافية والحصائل الصحية واإلجحافات الصحية

  
األرض الفلســــــــــطينية المحتلة بحلول  علىالذين يعيشــــــــــون الفلســــــــــطينيين تفيد التقديرات بأن عدد الســــــــــكان   -١١

 بما فيها القدس، نســـــــــــمة في الضـــــــــــفة الغربية مليون ٣,٠٥نســـــــــــمة، منهم  مليون ٥,١يبلغ  ٢٠٢٠منتصـــــــــــف عام 
في القدس  ينفلســــطينيمن الســــكان ال ٣٣٥ ٠٠٠ويعيش أكثر من  ١في قطاع غزة. نســــمة مليون ٢,٠٥و الشــــرقية،

الجئ مســـــــــــــــجل في األرض الفلســـــــــــــــطينية المحتلة، بينما يقيم أكثر من مليون  ٢,٢ويقيم أكثر من  ٢،٣الشـــــــــــــــرقية.
 قطاع ٪ من ســــــكان٧٠مليون الجئ في قطاع غزة وحدها، ما ُيشــــــّكل نحو  ١,٤ويعيش  ٤.في الخارج مليون  ٣,٢

أكثر ويعيش ربع الالجئين في الضــــــفة الغربية في مخيمات الالجئين التســــــعة عشــــــر الموجودة هناك،  يعيشغزة. و 
ويتألف الســـــــــــكان الفلســـــــــــطينيون  ٤ليون الجئ في قطاع غزة في المخيمات الثمانية الموجودة هناك.من نصـــــــــــف م

عامًا، في حين يبلغ  ١٤من الفلســــطينيين بين صــــفر و ٪٤٠عمومًا في معظمهم من الشــــباب، حيث تتراوح أعمار 
 ٥من العمر. عامًا أو أكثر ٦٥منهم  ٪٥

                                                            
ـــاء ٢٠٢١-١٩٩٧عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف العام حسب المحافظة،    ١ ــصــــ ــ ـــإلحـــ ــ ــركـــــــزي لـ ــ ــمـــ ــ ـــاز الــ ـــهـــ . الجـــ

ـــفلسطيني؛  ــ ، تم html.المحافظات%20انجليزيhttp://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/2017-2097%( ٢٠١٧ال
  ).٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧االطالع في 

٢         Korach, M. & Choshen, M., 2019. Jerusalem: Facts and Trends 2019. Jerusalem Institute for 
Policy Research: (https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_505_facts-and-
trends_eng_2019_web.pdf, accessed 27 April 2020).  

"يتضـــمن هذا التقرير إشـــارات إلى قطاع غزة والضـــفة الغربية والضـــفة الغربية، بما فيها القدس الشـــرقية، عندما تســـتدعي    ٣
ــيغة  ــرقية" يظل الصـــ ــطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـــ ــطلح "األرض الفلســـ ذلك الدقة التقنية، على أن يكون مفهومًا أن مصـــ

  مية في وثائق جمعية الصحة العالمية".الرس
  أين نعمل. وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى    ٤
)https://www.unrwa.org/where-we-work ٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧، تم االطالع في.( 
  المؤشرات. الجـهـاز الـمـركـزي لإلحصاء الـفلسطيني    ٥
)http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx# ٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧، تم االطالع في.(  
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في  ةســـــــــن ٧٣,٩المحتلة  األرض الفلســـــــــطينيةكان متوســـــــــط عمر الفلســـــــــطينيين المتوقع عند الميالد في و   -١٢
 األرض الفلســـــــــــطينية المحتلةوفي العام نفســـــــــــه، ُأفيد بأن معدل وفيات الرضـــــــــــع الفلســـــــــــطينيين في  ٢٠١٨.١  عام
ويتعرض  ١٠٠٠.٢لكل  ٢٠,٣مولود حي، وكانت وفيات األطفال دون ســــــــــــــن الخامســــــــــــــة  ١٠٠٠لكل  ١٧,٣ بلغ

الفلســطينيون في األرض الفلســطينية المحتلة لإلجحافات الصــحية التي تمثل الفوارق المنهجية الناتجة عن الظروف 
فهناك اختالفات  ٣الســياســية واالقتصــادية واالجتماعية التي يولد فيها األفراد وينمون ويعيشــون ويعملون ويشــيخون.

 منالفلسطينية، بما في ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين  في الحصائل الصحية بين المجموعات السكانية
يعيشـــــــــــــــون في المدن أو القرى أو مخيمات الالجئين أو مخيمات البدو، وبين المجموعات الســـــــــــــــكانية في المناطق 

غزة.  والقدس الشــرقية والمناطق التي تُفرض قيود على دخولها في قطاع "ج" المنطقةالمصــّنفة تصــنيفًا مختلفًا مثل 
وفقًا للســــــــن ونوع الجنس. ومع ذلك، فإن الثغرات التي تتخلل الســــــــائدة أنماط اعتالل الصــــــــحة أو المرض تختلف و 

حد من إمكانية تالبيانات المصــــــّنفة والســــــيما حســــــب الموقع الجغرافي، لمختلف المجموعات الســــــكانية الفلســــــطينية، 
كان المســـتوطنات اإلســـرائيلية في الضـــفة الغربية التي تحليل اإلجحافات الصـــحية. ويزيد متوســـط العمر المتوقع لســـ

نســــــمة، على متوســــــط العمر المتوقع للفلســــــطينيين الذين يعيشــــــون على  ٦٠٠ ٠٠٠تضــــــم وفقًا للتقديرات أكثر من 
األرض نفســـها، بتســـع ســـنوات تقريبًا، كما يقل معدل وفيات الرضـــع لديهم بأكثر من ســـت مرات ويقل معدل وفيات 

  ٢،٤،٥،٦ات.األمومة بتسع مر 
  

الســــــــبب الرئيســــــــي للوفيات في األرض الفلســــــــطينية المحتلة، حيث  تمثل األمراض غير الســــــــارية ومازالت  -١٣
ووفقًا لإلحصـــــــاءات الصـــــــادرة عن وزارة  ١ .٢٠١٨تســـــــببت في أكثر من ثلثي مجموع وفيات الفلســـــــطينيين في عام 

الصــــــحة الفلســــــطينية، شــــــّكلت الوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة والوفيات الناجمة عن التشــــــوهات الخلقية ما يزيد 
٪ منه، وتســـــــــــــــببت حوادث المرور ٨,١الوفيات، في حين تســـــــــــــــببت األمراض المعدية في  مجموع ٪ من١٠لى ع

 ١.منه ٪٢,٨ في واالعتداءات والسقوط معاً 
  

ويتعرض الفلســـــــــــــــطينيون الــذين يعيشـــــــــــــــون تحــت االحتالل المزمن لمســـــــــــــــتويــات عــاليــة من العنف. ففي   -١٤
٪ ٧٦٪ من الوفيات و٨٠ووقع  ٧فلســطينيًا في ســياق االحتالل والنزاع، ١٥ ٤٩٢وُأصــيب  ١٣٤، ُقِتل ٢٠١٩  عام

في ه ضــــد المتظاهرين في ســــياق "مســــيرة العودة الكبرى" من اإلصــــابات في قطاع غزة، حيث اســــتمر العنف الموجّ 
٪) الفلســطينيين الذين قتلوا ٢٠مس (. وكان خُ ٢٠١٩قطاع عددًا من حاالت التصــعيد في عام ال، وشــهد قطاع غزة

                                                            
 العمر إحصــاءات تســتثني .٢٠١٩مركز المعلومات الصــحية الفلســطيني؛ . ٢٠١٨فلســطين،  -التقرير الصــحي الســنوي   ١

ــطينية لألرض المتوقع ـــ ـــطينيين غالبية المحتلة الفلســـ ـــ ــرقية، القدس في المقيمين الفلســ ـــ ــبب الشـــ ــ ــ ــول إمكانية عدم بســ ــ ــ  إلى الوصــ
  .ضمها تم التي لألراضي اإلسرائيلية السلطات تجمعها التي الحيوية اإلحصاءات

   ٢٠١٩فريق األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال؛    ٢
)https://childmortality.org/data/State%20of%20Palestine ٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧، تم االطالع في.(  
   ٢٠٢٠عشر حقائق عن اإلجحافات الصحية وأسبابها. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٣
)https://www.who.int/features/factfiles/health_inequities/en/ ٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧، تم االطالع في.(  
ــانية التابع لألمم    ٤ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــؤون اإلنســـ ــ ــ ـــ ـــ ــيق الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــطينية المحتلة. القدس: مكتب تنســـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــانية. األرض الفلسـ ــ ــ ـــ ــ ــ أرقام وحقائق إنســــ

  .٢٠١٨  المتحدة؛
ــنـــة األخيرة التي تتوافر ٢٠١٦مقـــارنــًة لعـــام    ٥ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاء ، الســ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــأنهـــا بيـــانــات قــابلـــة للمقـــارنــة. الجهـــاز المركزي لإلحصـ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ بشـ

ــرائيلي، ــ ـــان/  ٢٧، تم االطالع في http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=591( ٢٠١٩  اإلســـ ــ نيســ
  ).٢٠٢٠أبريل 

٦        Trends in maternal mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank 
Group and the United Nations Population Division. Geneva: World Health Organization; 2019.  

٧                                   Occupied Palestinian Territory: Data on casualties. Jerusalem: OCHA; 
2019 (https://www.ochaopt.org/data/casualties, accessed 27 April 2020).  
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) تقريبًا من األطفال دون الثامنة عشــــرة ٪٣٩ن (يالمصــــاب ا، وُخمســــ٢٠١٩في األرض الفلســــطينية المحتلة في عام 
٪ من المصــــــــــابين من النســــــــــاء أو الفتيات. وُقِتل عشــــــــــرة إســــــــــرائيليين ٧٪ من القتلى و٧من العمر، في حين كان 

صــابات والوفيات الناجمة عن االحتالل في من اإل ٪٩٣وشــّكل الرجال والصــبيان  ١في العام نفســه. ١٢١  وُأصــيب
من النساء المشموالت بالمسح الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ٪٢٩في حين أن  ٢٠١٩،١٢عام 

 ٢٠١٩.٢قد تعرضن لشكل ما من أشكال عنف العشير في عام 
  

أهم التحديات التي تواجه الصــــــــحة  واحدًا منوتمثل الصــــــــحة النفســــــــية والمشــــــــكالت النفســــــــية االجتماعية   -١٥
إلى أن األرض الفلسطينية المحتلة تتحمل أكبر أعباء االضطرابات  ٢٠١٧. وتشير دراسة ُنشرت في عام العمومية

من كل خمســــــــة  اً إلى أن واحد، أشــــــــارت تقديرات المنظمة ٢٠١٩وفي عام  ٣النفســــــــية في إقليم شــــــــرق المتوســــــــط.
) ممن يعيشـــــون في أوضـــــاع النزاع وما بعد النزاع يعانون من االكتئاب أو اضـــــطراب القلق أو ٪٢٢,١أشـــــخاص (

ويعني ذلك في األرض الفلســـطينية  ٤اضـــطراب اإلجهاد التالي للصـــدمة أو االضـــطراب الثنائي القطب أو الفصـــام.
ن إلى تدخالت الصــــحة النفســــية والتدخالت النفســــية االجتماعية شــــخص يحتاجو  ٢٥٠ ٠٠٠المحتلة، أن أكثر من 

، أن الفلســـطينيين من الشـــباب ٢٠١٩ووجدت دراســـة أجرتها منظمة أطباء العالم في ســـويســـرا في عام  ٥األســـاســـية.
من  ٪٥٢عامًا يتعرضون لمستويات أعلى من مخاطر إيذاء النفس، ويشكلون  ٢٥و ١٦الذين تتراوح أعمارهم بين 

  ٦محاوالت االنتحار. جميع
  

  التفكك وهشاشة الرعاية الصحية المقدمة
  

تحت االحتالل المزمن منذ المحتلة، بما فيها القدس الشــــرقية،  الفلســــطينيةاألرض يعيش الفلســــطينيون في   -١٦
والمجموعات عامًا. وتؤدي الســــياســــات في ظل التجزئة القانونية واإلدارية وتفكك األرض الفلســــطينية  ٥٢أكثر من 

للضفة الغربية  ةالفرعي قساماألوبين  ادي بين الضفة الغربية وقطاع غزةالسكانية الفلسطينية إلى تفاقم االنفصال الم
عــامــًا من  ١٢. وفي أعقــاب أكثر من "٢"حو "١"حو "ج"و "ب"و "أ"القــدس الشـــــــــــــــرقيــة والمنــاطق التي تتمثــل في 

إلى قطاع غزة  والبضــــــائع صــــــارمة على دخول األشــــــخاصقيود ، أدى فرض ٢٠٠٧  المســــــتمر منذ عامالحصــــــار 
وخروجهما منه، إلى زيادة عزلها عن باقي األرض الفلســـــــــــطينية. ويحمل الفلســـــــــــطينيون أنواعًا مختلفة من بطاقات 

                                                            
١                            Occupied Palestinian Territory: Data on casualties. Jerusalem: OCHA; 2019 

(https://www.ochaopt.org/data/casualties, accessed 27 April 2020).  
ــفلسطيني؛ ٢٠١٩النتائج األولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني،    ٢ ــ ـــاء الــ ـــصـــ ــ ــالحـ ــ ــ ـــزي ل ــ ــركـ ــ ــمــ ـــ ــاز الـ ــ ــهــ ــ  ٢٠١٩. الجــ
)http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf ٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧، تم االطالع في.(  
٣       Charara R, Forouzanfar M, Naghavi M, Moradi-Lakeh M, Afshin A, et al. The burden of mental 

disorders in the Eastern Mediterranean Region, 1990–2013. PLOS One, 2017 
(http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169575, accessed 27 April 2020).  

٤              Charlson F, Ommeren M, Flazman A, Cornett J, Witeford H, Saxena S, et al. New WHO 
prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis. 
Lancet, 2019; 394: 240–48. (https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-
6736%2819%2930934-1, accessed 27 April 2020).  

٥                                  Humanitarian Response Plan OPT 2020. Jerusalem: OCHA; 2020, p41 
(https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hrp_2020.pdf, accessed 27 April 2020)  

٦        Khatib S, for Médecins du Monde Switzerland. Mixed study on attempted suicide patients risk 
factors and suicide prevention strategies in Palestine, 2019. (https://medecinsdumonde.ch/wp-
content/uploads/2020/03/2019_MdM-Suisse_Attempted-Suicide-Patients-Risk-Factors-Suicide-
Prevention-Strategies-in-Palestine_Study_EN-002.pdf, accessed 27 April 2020).  
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إقامتهم ومراكزهم، ويعني ذلك خضوعهم لُنظم قانونية مختلفة،  محلوفقًا ل الصادرة عن السلطات اإلسرائيلية الهوية
على الخدمات الصـــــــحية. فالفلســـــــطينيون  همحصـــــــوللمتاحة لهم، وتفاوت فرص ف مســـــــتويات حرية الحركة اواختال

الجدار العازل والقيود المفروضة على لم  بواسطة األرض الفلسطينيةعن  والمفصولونالمقيمون في القدس الشرقية 
ائيل والتنقل في جميع أنحائها دون شــــمل األســــر، يخضــــعون لنظام المحاكم المدنية اإلســــرائيلية ويمكنهم دخول إســــر 

تصــــاريح أو عبور نقاط التفتيش. وأما الفلســــطينيون المقيمون في باقي األرض الفلســــطينية الحاجة إلى اســــتصــــدار 
فيخضــــــعون لنظام المحاكم اإلســــــرائيلية العســــــكرية، في حين أن دخولهم، بما في ذلك إلى  ١٩٦٧المحتلة منذ عام 

اإلســرائيلية في الضــفة الغربية، يخضــع لنظام التصــاريح اإلســرائيلي. وتشــّكل العقبات القدس الشــرقية والمســتوطنات 
اآلخذة في  البنية التحتية للمســـــــتوطناتو نقاط التفتيش،  الواســـــــعة من شـــــــبكةالالمادية، بما في ذلك الجدار العازل، و 

 القدس الشرقية. يهاف، معوقات أخرى لحرية الفلسطينيين في الحركة داخل الضفة الغربية، بما التوّسع
  

ريح اإلقامة في القدس الشــــــرقية اوفيما يتعلق بالتغطية الصــــــحية، فإن الفلســــــطينيين الحاصــــــلين على تصــــــ  -١٧
ريح اإلقامة في اتصـــ على طينيينســـلفلحصـــول ا ولكنيمكنهم الحصـــول على خدمات التأمين الصـــحي اإلســـرائيلي. 

وجود "مركز حياة" (مكان إقامة أو عمل) في المدينة. وفي لالقدس الشــــــــــــرقية يتوقف على إثباتهم على نحو متكرر 
ويزيد  -فلســـــطينيًا  ١٤ ٥٩٥، ســـــحبت إســـــرائيل تصـــــريح اإلقامة من ٢٠١٧إلى آيار/ مايو  ١٩٦٧الفترة من عام 

وفي باقي  ١،٢عالين الذين فقدوا حق اإلقامة أيضــــــًا.المُ  شــــــخص إذا حســــــبنا األطفال ٨٦ ٠٠٠هذا العدد إلى نحو 
األرض الفلســـــطينية المحتلة، تتولى الســـــلطة الفلســـــطينية والســـــلطة الفعلية في قطاع غزة المســـــؤولية عن إدارة تقديم 

 الرعاية الصحية العمومية إلى السكان الفلسطينيين.
  

قديم الســـلطات العامة للرعاية الصـــحية، من حيث جمع االحتالل المزمن أثرًا عميقًا على اســـتدامة ت خلفو   -١٨
. وتنقسم مسؤولية إعمال حق الفلسطينيين في التمتع بأعلى مستوى من الصحة سواًء بسواء سر التكلفةاإليرادات ويُ 

يمكن بلوغه بين إســـرائيل بوصـــفها قوة محتلة، والســـلطة الفلســـطينية بوصـــفها الســـلطة الفعلية في قطاع غزة، والدول 
وُتعد الســـــلطة الفلســـــطينية مســـــؤولة عن توفير الرعاية الصـــــحية للســـــكان الفلســـــطينيين في الضـــــفة الغربية  ٣الثة.الث

بعد إنشــــــائها بموجب اتفاقات أوســــــلو. ولكن عدم الســــــيطرة على الموارد الطبيعية (بما في ذلك المياه)  ،وقطاع غزة
إلى حالة من االعتماد على المعونة تعوق قدرة  يايرادات، أدإلنقاط الدخول وســـــــــــــــائر المصـــــــــــــــادر المحتملة لعلى و 

الســـــلطة الفلســـــطينية على الوفاء بهذه المســـــؤولية. وأدت تصـــــفية االقتصـــــاد والقاعدة اإلنتاجية إلى تعميق غور هذا 
 ، أشارت تقديرات األمم المتحدة إلى أن قطاع٢٠١٢في عام ف ٤االعتماد، الذي أثر بصفة خاصة على قطاع غزة.

غزة، سادت اتجاهات  قطاع ومنذ بداية الحصار المفروض على ٢٠٢٠.٥غزة سيكون غير صالح للسكن في عام 
د مثيرة للقلق في المؤشــــــرات الخاصــــــة بقدرات قطاع الصــــــحة وفي الحصــــــائل الصــــــحية، التي كان ُيتوقع أن تجســــــّ 

ور الوقت. ومثال على ذلك أن اإلعمال التدرجي للحق في التمتع بأعلى مســـــتوى من الصـــــحة يمكن بلوغه، مع مر 
، والفترة من ٢٠١١إلى عام  ٢٠٠٩وزارة الصـــــــــــــــحة بّلغت عن زيادة وفيات الرضـــــــــــــــع واألطفال في الفترة من عام 

 ٢٠١٨.٦إلى عام  ٢٠١٧-٢٠١٦  عام
                                                            

١   East Jerusalem Facts and Figures 2017. Tel Aviv: The Association for Civil Rights in Israel; 2017. 
(https://law.acri.org.il/en/2017/05/24/east-jerusalem-facts-and-figures-2017/, accessed 27 April 2020).  

٢   Residency revocation: Israel’s forcible transfer of Palestinians from Jerusalem. Ramallah: Al Haq; 
2017 (http://www.alhaq.org/advocacy/6331.html, accessed 27 April 2020).  

ــطينية المحتلة منذ عام  تقرير   ٣ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــان في األرض الفلسـ ـــ ــ ــ ـــ . مجلس حقوق ١٩٦٧المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسـ
  ).٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧، تم االطالع في https://undocs.org/A/HRC/37/75( ٢٠١٨اإلنسان التابع لألمم المتحدة؛ 

ــطينية  تقرير عن   ٤ ــطيني: التطورات التي شــــهدها اقتصــــاد األرض الفلســ ــاعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشــــعب الفلســ المســ
، تم االطالع في https://undocs.org/TD/B/65(2)/3( ٢٠١٨المحتلة. مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)؛ 

  ).٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧
٥                                                                Gaza in 2020: A liveable place? UNRWA; 2012 

(https://www.unrwa.org/userfiles/file/publications/gaza/Gaza%20in%202020.pdf, accessed 27 April 2020).  
  .٢٠١٩، فلسطيني. مركز المعلومات الصحية ال٢٠١٨فلسطين،  -التقرير الصحي السنوي   ٦
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من إيرادات وزارة الصــــــحة الفلســــــطينية المتاحة لتقديم خدمات الرعاية الصــــــحية  ٪١٢-١٠إال  ُيســــــتمدوال   -١٩
ســـــتمد معظم اإليرادات المتاحة لتمويل الرعاية الصـــــحية العمومية الفلســـــطينية يُ و  ١من اشـــــتراكات التأمين.العمومية 

عدم سيطرة بسبب من وزارة المالية الفلسطينية، ما يؤكد أهمية اإليرادات العامة لتقديم الرعاية الصحية المستدامة. و 
، فإنها تســـــــــــترد عائدات الجمارك واشـــــــــــتراكات التأمين حددةالســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية على نقاط الدخول أو الحدود المُ 

، احتجزت الســــــلطات ٢٠١٩وفي عام  ٢للموظفين الفلســــــطينيين العاملين في إســــــرائيل، من الســــــلطات اإلســــــرائيلية.
ذة بموجب وكانت اللوائح االقتصـــادية المنفّ  ٣اإلســـرائيلية هذه اإليرادات كما ســـبق أن فعلت في عدد من المناســـبات.

بروتوكول باريس بشـــــــــــأن العالقات االقتصـــــــــــادية قد أوجدت اتحادًا جمركيًا فّعاًال بين األرض الفلســـــــــــطينية المحتلة 
األشـــــــــخاص وٕاســـــــــرائيل. وكان الســـــــــتمرار العمل بأحكام هذا البروتوكول إلى جانب اآلثار المترتبة على تقييد حرية 

ة الصـــــــحية من خالل تضـــــــخم األســـــــعار، بما في ذلك األدوية ســـــــر تكلفة الرعايعلى يُ  والبضـــــــائع في الحركة، وقع
واإلمدادات الطبية. فوزارة الصــحة الفلســطينية تدفع أســعارًا أعلى لألدوية مقارنة باألســعار الدولية المرجعية، ويرتبط 

المتـــأخرات الكبيرة التي تحـــد من قـــدرتهـــا على التفـــاوض على خفض بـــذلـــك بـــالقيود المفروضـــــــــــــــــة على الواردات و 
 ٤سعار.األ
  

وُتعد وزارة الصحة الفلسطينية الجهة الرئيسية المقدمة للرعاية الصحية األولية في الضفة الغربية، ويتبعها   -٢٠
) عيادات ٪٣٤وفي قطاع غزة، يتبع وزارة الصـــــحة ثلث ( ٤عيادة. ٥٨٥من العيادات البالغ عددها  ٪٧١أكثر من 

وفضًال  ٤عيادة، وتضطلع األونروا والمنظمات غير الحكومية بدور كبير. ١٤٧الرعاية األولية تقريبًا والبالغ عددها 
، وكــان ٢٠١٩  عيــادة متنقلــة تعمــل في المنطقــة "ج" من الضـــــــــــــــفــة الغربيــة بحلول عـام ١١عن ذلـك، كـانـت هنــاك 

مســــــتشــــــفى منها في   ٥٢مســــــتشــــــفى في اإلجمالي، يقع  ٨٢ويوجد  ٥،معظمها مقدمًا من المنظمات غير الحكومية
تساوى تنسمة، و  ١٠٠٠  سرير لكل ١,٣غ الطاقة االستيعابية للمستشفات وتبلُ  ٤في قطاع غزة. ٣٠لغربية والضفة ا

من الطاقة االســــتيعابية في الضــــفة الغربية  ٪٤٣ر وزارة الصــــحة وتوفّ  ٤.ذلك تقريباً في الضــــفة الغربية وقطاع غزة 
من الطاقة االســــــــــــتيعابية في الضــــــــــــفة الغربية  ٪٣٩الحكومية ر المنظمات غير وتوفّ  ٤منها في قطاع غزة. ٪٧١و
من أســرة المســتشــفيات في الضــفة الغربية  ٪١٦ر منها في قطاع غزة، في حين أن المؤســســات الخاصــة توفّ  ٪٢٤و

وال توفر أي منها في قطاع غزة. وتقدم األونروا خدمات الرعاية الصـــــــــحية األولية في األرض الفلســـــــــطينية المحتلة 
مركزًا آخر في  ٤٣مركزًا في قطاع غزة و ٢٢مركزًا للرعاية الصــحية األولية، منها  ٦٥ن خالل شــبكة تتألف من م

صـــــــــة من خالل شـــــــــبكة  ٤الضـــــــــفة الغربية، بما فيها القدس الشـــــــــرقية. كما تقدم األونروا الرعاية الثانوية والمتخصـــــــــّ
يلية الخاضع إلدارة الوكالة في الضفة الغربية. وفي المستشفيات المتعاقدة والرعاية المباشرة من خالل مستشفى قلق

٪ من الالجئين في قطاع غزة على ٨٨من الالجئين الفلســــطينيين في الضــــفة الغربية و ٪٥١، حصــــل ٢٠١٩عام 
 ٦خدمات الوقاية والعالج التي تقدمها األونروا.

                                                            
  .٢٠١٩معلومات مقدمة من وزارة الصحة الفلسطينية،    ١
٢         Palestinian fiscal revenue leakage to Israel under the Paris Protocol on Economic Relations. 

United Nations Conference on Trade and Development; 2013 
(https://unispal.un.org/pdfs/UNCTAD_RevLkStdy.pdf, accessed 26 August 2020).  

٣            Economic costs of the Israeli occupation for the Palestinian people: fiscal aspects. Report 
prepared by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development, 2019 
(https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/a74d272_en.pdf, accessed 26 August 2020). 

٤           Public Expenditure Review of the Palestinian Authority: Towards Enhanced Public Finance 
Management and Improved Fiscal Sustainability. Washington: World Bank; 2016 
(http://documents.worldbank.org/curated/en/320891473688227759/pdf/ACS18454-REVISED-FINAL-
PER-SEPTEMBER-2016-FOR-PUBLIC-DISCLOSURE-PDF.pdf, accessed 27 April 2020).  

  .٢٠٢٠معلومات مقدمة من مجموعة الصحة لألرض الفلسطينية المحتلة،    ٥
  .٢٠٢٠معلومات مقدمة من وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،    ٦
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األرض الفلســــــــطينية المتاحة في  خدمات قطاع الرعاية الصــــــــحية العمومية التي تتخللونظرًا إلى الثغرات   -٢١
، تلجأ وزارة الصــــــــــــــحة الفلســــــــــــــطينية إلى إحالة المرضــــــــــــــى إلى مقدمي الخدمات غير التابعين للوزارة. وفي المحتلة

) لشــــــراء خدمات الجهات غير التابعة لوزارة الصــــــحة. ٪٣٤ه أكثر من ثلث نفقات وزارة الصــــــحة (، ُوجّ ٢٠١٨  عام
)، في حين شّكل اإلنفاق على األدوية والمستهلكات الطبية ٪٤٩وزارة الصحة (وشّكل سداد المرتبات نصف نفقات 

، اســــتحوذت مســــتشــــفيات القدس ٢٠١٩وفي عام  ١.٪٤لت التكاليف الرأســــمالية والجارية من المجموع، وشــــكّ  ٪١٣
)، ثم مستشفيات ٪٣٩ها مستشفيات الضفة الغربية (ت)، وتل٪٤٥الشرقية على أكبر عدد من إحاالت وزارة الصحة (

وكان  ١).٪١كل منهما) والمســـــتشـــــفيات األردنية ( ٪٥)، ثم المســـــتشـــــفيات المصـــــرية واإلســـــرائيلية (٪٦غزة (قطاع 
من مجموع  ٪١٧وّجهة إلى المســتشــفيات اإلســرائيلية، حيث انخفضــت من بير في نســبة اإلحاالت المُ هناك تراجع ك

د ذلك الســـــــياســـــــة التي أعلنتها الســـــــلطة الفلســـــــطينية في ٢٠١٩في عام  ٪٥إلى  ٢٠١٨اإلحاالت في عام  ، وجســـــــّ
از إســــــــرائيل لإليرادات إلحالة إلى المســــــــتشــــــــفيات اإلســــــــرائيلية في ســــــــياق احتجللوضــــــــع حد  ٢٠١٩أيار/ مايو   ٥

يتسم نقص األدوية األساسية والمستلزمات الطبية التي  ،ووفقًا للبيانات التي بّلغت عنها وزارة الصحة ٢الفلسطينية.
. وفي ســــــــــتعمل مرة واحدة في مرافق الرعاية الصــــــــــحية العمومية بعدم المســــــــــاواة بين الضــــــــــفة الغربية وقطاع غزةتُ 

في قطاع غزة، وفي وقت في المتوسط  ٪٢٤نفدت تمامًا وية األساسية التي استُ فئات األد، بلغت نسبة ٢٠١٩  عام
 ٣لشـــــهر واحد. غير كافيةســـــتعمل مرة واحدة من المســـــتلزمات الطبية األســـــاســـــية التي تُ  ٪٢٦الجرد كانت إمدادات 

توافر األدوية األســــاســــية في المســــتودع  بلغت نســــبة ٢٠١٨متأخرة، ولكن في عام  ٢٠١٩والبيانات الخاصــــة بعام 
  ٤في الضفة الغربية.في المتوسط  ٪٩٥المركزي لألدوية 

  
  نظام التصاريح اإلسرائيلي وآثاره على إتاحة الخدمات الصحية

 
بين مختلف أجزاء األرض الفلســـــــطينية المحتلة.  يينالفلســـــــطين تنقليحد نظام التصـــــــاريح اإلســـــــرائيلي من   -٢٢

والدخول إلى القدس الشرقية من باقي  ،القدس الشرقية) وقطاع غزة فيهاويشمل ذلك السفر بين الضفة الغربية (بما 
وجميع انتقاالت الفلســــــــطينيين من األرض الفلســــــــطينية المحتلة إلى إســــــــرائيل (بما في ذلك  ،أنحاء الضــــــــفة الغربية

، ٢٠١٤الخروج من قطاع غزة عن طريق معبر إيرز، بغض النظر عن الوجهة النهائية المقصـــودة). وبحلول عام 
وُيعد المرضــــــى  ٥ن فئات التصــــــاريح اإلســــــرائيلية الصــــــادرة للفلســــــطينيين المتنقلين.فئة م ١٠٠كان هناك أكثر من 

بين  التنقلعفاة من الحظر العام على حرية الفلسطينيين في ومرافقوهم والعاملون الصحيون من بين المجموعات المُ 
 أجزاء األرض الفلسطينية المحتلة وٕاسرائيل.

  
يحتاجون إلى دخول المســـتشـــفيات في الضـــفة الغربية،  نغزة الذي ن من قطاعيويلزم على المرضـــى القادم  -٢٣

، بلغ معدل الموافقة ٢٠١٩الشــرقية، وٕاســرائيل، إلى اســتصــدار تصــاريح إســرائيلية للســفر. وفي عام  بما فيها القدس
ة . وكان هناك تراجع عبر الزمن في معدل الموافق٪٦٥على الطلبات التي قدمها المرضـــــــى للخروج من قطاع غزة 

في  ٪٥٤بلغت  أدنى نســـــــــــبه التيوســـــــــــجل  ،٢٠١٢على تصـــــــــــاريح المرضـــــــــــى الذي وصـــــــــــل إلى ذروته في عام 

                                                            
١           Public Expenditure Review of the Palestinian Authority: Towards Enhanced Public Finance 

Management and Improved Fiscal Sustainability. Washington: World Bank; 2016 
(http://documents.worldbank.org/curated/en/320891473688227759/pdf/ACS18454-REVISED-FINAL-
PER-SEPTEMBER-2016-FOR-PUBLIC-DISCLOSURE-PDF.pdf, accessed 27 April 2020).  

  .٢٠٢٠-٢٠١٩بيانات مقدمة من دائرة شراء الخدمة بوزارة الصحة الفلسطينية،    ٢
  .٢٠٢٠معلومات مقدمة من المستودع المركزي لألدوية في قطاع غزة،    ٣
  .٢٠٢٠، ية الفلسطيني. مركز المعلومات الصح٢٠١٨فلسطين،  -التقرير الصحي السنوي   ٤
٥    Levinson, C., 2014. Israel has 101 different types of permits governing Palestinian movement, Haaretz.  
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طلباتهم أي تفســير لســبب الرفض أو التأخير.  ُترفضالغالبية الُعظمى من المرضــى الذين  تتلقىوال  ٢٠١٧.١  عام
 ولم يتلق، ٪٢٦النســــــــبة المئوية للطلبات المتأخرة  بلغتفي حين  ٪٩ت نســــــــبة طلبات المرضــــــــى المرفوضــــــــة بلغو 

تصاريح الوتشكل طلبات  ٢ردًا نهائيًا بحلول الموعد المحدد لهم في المستشفى. أصحاب الطلبات المتأخرة المرضى
من إجمالي الطلبات، وتمثل الســــــــبب األكبر إلحالة  ٪٣١لحصــــــــول المرضــــــــى على الرعاية الخاصــــــــة بالســــــــرطان 

وأثبتت دراســـــة أجرتها المنظمة على طلبات مرضـــــى الســـــرطان المقدمة للحصـــــول على  ٣ع غزة.المرضـــــى من قطا
، أن المرضـــــــــــــــى الذين تأخرت ٢٠١٧إلى عام  ٢٠٠٨المعالجة الكيميائية و/ أو المعالجة اإلشـــــــــــــــعاعية من عام 
لحيـــاة تراجعــت فرص بقــائهم على قيــد ا ٢٠١٧و ٢٠١٥طلبــاتهم أو ُرفضـــــــــــــــــت في البــدايــة في الفترة بين عــامي 

 ٣مرة مقارنة بالمرضى الذين حصلوا على تصاريح الخروج منذ البداية.  ١,٤٥
  

غزة أقل من معدل قطاع مرافقة المرضـــــــــــــــى القادمين من لتصـــــــــــــــاريح الوكان معدل الموافقة على طلبات   -٢٤
مرافقة المرضـــى طلبات ) ٪٥٠الموافقة إال على نصـــف ( لم تصـــدر الموافقة على طلبات تصـــاريح المرضـــى، حيث

أثناء حصــــــوله على الرعاية  ليكون مرافقًا لهشــــــخص واحد ل التصــــــريح أن يطلب للمريضيحق و  ٢ .٢٠١٩  في عام
أقاربهم.  من بصفة خاصة إلى مرافق الشديدالصحية. ويحتاج األطفال والمسنون واألشخاص المصابون بالمرض 

ما يقل قليًال عن خمســـــــــــــــي  فيلطفل، مرافقة ان لأحد الوالدي المقدم منريح التصـــــــــــــــ ُرفض طلب، ٢٠١٩وفي عام 
الذي  ٢٠١٨ما يمثل انخفاضــــــًا عن عام  ،) طلبات التصــــــاريح الخاصــــــة باألطفال والحاصــــــلة على الموافقة٪٣٨(

وخالل  ٣.)٪٦٢ثالثــة أخمــاس ( األطفــال الحــاصـــــــــــــــلين على الموافقــة من دون أحــد الوالــدين بلغــت فيــه نســـــــــــــــبــة
مرافقًا لالســـــــــــتجواب األمني كشـــــــــــرط للنظر في طلباتهم المقدمة  ٧٦مريضـــــــــــًا و ٧٠اســـــــــــتدعاء ، جرى ٢٠١٩  عام

للحصـــــــول على التصـــــــريح. وُألقى القبض على اثنين من مرافقي المرضـــــــى بعد حضـــــــورهم للمقابلة، واحتجازهم من 
 جانب إسرائيل.

  
ون إلى دخول المستشفيات في ويلزم بالمثل على معظم المرضى القادمين من الضفة الغربية الذين يحتاج  -٢٥

القدس الشــرقية وٕاســرائيل، اســتصــدار تصــاريح إســرائيلية، ولكن هناك عددًا من االســتثناءات. فمعظم النســاء الالتي 
تجاوزن الخمســــــــين والرجال الذين تجاوزوا الخامســــــــة والخمســــــــين واألطفال دون الرابعة عشــــــــرة الذين يســــــــافرون مع 

طلب التصــــريح، شــــريطة الســــفر في أوقات معينة من اليوم. وفي  وجوبن عفون مشــــخص بالغ حامل للتصــــريح، يُ 
من طلبات المرضــــــى والمرافقين القادمين من الضــــــفة الغربية للحصــــــول  ٪٨١، صــــــدرت الموافقة على ٢٠١٩عام 

من  ١١فة متاحة في صــنّ وكانت البيانات المُ  ٢على تصــاريح الســفر إلى المســتشــفيات في القدس الشــرقية وٕاســرائيل.
من طلبات  ٪٧٨من طلبات تصــاريح المرضــى من الضــفة الغربية و ٪٨٤الثني عشــر شــهرًا، وبلغ معدل الموافقة ا

 ٤تصاريح المرافقين.
  

من طلبات موظفي الصـــــــــــحة المقدمة من خالل المنظمة للحصـــــــــــول على  ٪٧١وصـــــــــــدرت الموافقة على   -٢٦
عن  من الطلبات التي قدمتها المنظمة نيابةً  ٪٨٩في حين صـــدرت الموافقة على  ،تصـــاريح الخروج من قطاع غزة

ّجل أكثر من  عبور للموظفين العاملين مع  ٢٢ ٠٠٠موظفي الصـــــــــــــــحة للتصـــــــــــــــريح لهم بدخول قطاع غزة. وســـــــــــــــُ

                                                            
  .٢٠٢٠معلومات مقدمة من مكتب التنسيق واالتصال الفلسطيني،    ١
 .٢٠٢٠معلومات مقدمة من مستشفيات القدس الشرقية،    ٢
٣                   WHO, 2019. Right to Health in the occupied Palestinian territory: 2018. Available at: 

http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/who_right_to_health_2018_web-
final.pdf?ua=1 (accessed 20 February 2020).  

٤   Arnon, A. Middle East Journal, Vol. 61, No. 4 (Autumn, 2007). Israeli Policy towards the Occupied 
Palestinian Territories: The Economic Dimension, 1967–2007.  
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المنظمات اإلنســـانية للخروج من قطاع غزة عن طريق إيرز. ويلزم للموظفين الفلســـطينيين العاملين في مســـتشـــفيات 
قطاع غزة، اســــتصــــدار تصــــاريح من وٕاســــرائيل القادمين من الضــــفة الغربية خارج القدس الشــــرقية و القدس الشــــرقية 

طلبًا التي قدمتها مســــــــتشــــــــفيات القدس  ١٥١٨إســــــــرائيلية للوصــــــــول إلى أماكن عملهم. ومن الطلبات البالغ عددها 
من  ٪٩٧على  ، للتصـــــــــــريح لموظفيها بالوصـــــــــــول إلى أماكن عملهم، صـــــــــــدرت الموافقة٢٠١٩الشـــــــــــرقية في عام 

 ١من الطلبات. ٪١أشهر، وُرفض  ٣من التصاريح السارية لمدة  ٪٢أشهر، وعلى  ٦التصاريح السارية لمدة 
  

واالعتداء على العاملين  تصـــعيد العنف وانعدام األمنغزة ومســـيرة العودة الكبرى وعمليات  قطاع حصـــار
  في الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية

 
حددات األساسية للصحة في قطاع عامًا من الحصار آثارًا عميقة على قطاع الصحة وعلى المُ  ١٢خلف   -٢٧

غزة. وأدت القيود المفروضـــــــــــــــة على حركة األشـــــــــــــــخاص، بما في ذلك القيود على دخول العاملين ســـــــــــــــوق العمل 
االعتماد على  وتفاقم أوضـــــــاع غزة، إلى تصـــــــفية اقتصـــــــاد غزة قطاع ها مناإلســـــــرائيلية، ودخول البضـــــــائع وخروج

المعونة. وقبل الحصار كان العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة يعتمدون على إمكانية الوصول إلى أعمالهم في 
، ١٩٨٧و ١٩٨٠الشـــرقية. وفي ذروة هذا االعتماد، في الفترة بين عامي  بما فيها القدسإســـرائيل والضـــفة الغربية، 

قطاع من ســــــكان  ٪٤٦، كان ٢٠١٩وفي عام  ١لون في إســــــرائيل.غزة الموظفين يعمقطاع من ســــــكان  ٪٤٥كان 
من األشخاص  ٪٦٢دوالرات أمريكية، مع تعرض  ٥,٥ الشرائية لــــــــــــ ةالقو عادل ي الذيغزة يعيشون تحت خط الفقر 

ع وارتفا -في الربع الثاني من العام  ٪٤٧النعدام األمن الغذائي الوخيم أو المتوســــــط، ووصــــــول معدل البطالة إلى 
غزة، وأثر ذلك على إتاحة قطاع وقد ســــــاءت حالة البنية التحتية ل ٢،٣.٪٦٤هذا المعدل بين الشــــــباب ليصــــــل إلى 

من مســـــــتودع المياه الجوفية في غزة غير صـــــــالح لالســـــــتهالك  ٪٩٦خدمات المياه واإلصـــــــحاح والكهرباء. ومازال 
غزة، وتزداد األمور ســوءًا عند  قطاع البحر في ســاحل فياآلدمي، في حين أن مياه المجارير غير المعالجة ُتضــخ 

 ٥غزة. قطاع منازللساعة يوميًا في المتوسط  ١٢، توافرت الكهرباء لمدة ٢٠١٩وخالل عام  ٤انقطاع الكهرباء.
  

ويمكن للفلســـــــــــــــطينيين المقيمين في قطاع غزة الخروج منها عن طريق معبرين، معبر إيرز في الشـــــــــــــــمال   -٢٨
، كان معبر إيرز مفتوحًا أمام حاملي ٢٠١٩لدخول إســــــــــــــرائيل ومعبر رفح في الجنوب لدخول مصــــــــــــــر. وفي عام 

مرافقًا من نقطة  ١٦ ٢٤٢مريضًا و ١٩ ٢٨١ر ، وعبَ ٣٦٥) من أصل ٪٨٢يومًا ( ٢٩٩ فيالتصاريح اإلسرائيلية 
جلت بياناتالخاضـــــــعة للســـــــلطة الفلســـــــطينية متجهين إلى إيرز. وفي األيام التي  ٥/٥  التفتيش عنها (ال تتوافر  ســـــــُ

أيام.  ١٠٦ فييومًا ومغلقًا  ٢٩٠) من أصـــــــــــــــل ٪٥٢يومًا ( ١٥٢ فيبيانات الربع األول)، كان معبر رفح مفتوحًا 
 فييومــًا والعــائــدين  ١٤ فيأيــام فقط، واســـــــــــــــتقبــل الحجــاج المغــادرين  ٥وكــان المعبر مفتوحــًا أمــام العــائــدين في 

                                                            
١   Arnon, A. Middle East Journal, Vol. 61, No. 4 (Autumn, 2007). Israeli Policy towards the Occupied 

Palestinian Territories: The Economic Dimension, 1967–2007.  
٢        Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee – September 2019. The World 

Bank; 2019 (https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-
, accessed 27 April 2020).2019-september-committee-liaison-hoc-ad-the-to-report-monitoring  

 ٢٠١٩. القدس: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية؛ ٢٠٢٠لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية، كانون األول/ ديسمبر    ٣
)final.pdf-2020https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_ ٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧، تم االطالع في.(  
 .٢٠٢٠معلومات مقدمة من مستشفيات القدس الشرقية،    ٤
   ٢٠٢٠إمدادات الكهرباء لقطاع غزة. القدس: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية؛    ٥
)https://www.ochaopt.org/page/gaza-strip-electricity-supply ٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧، تم االطالع في.(  
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مرضـــــــــــــــى  ٨٩٠٤ر ، عبَ ٢٠١٩وفي الفترة من نيســــــــــــــــــان/ أبريــــل إلى كــــانون األول/ ديســـــــــــــــمبر  ١،٢يومــــًا.  ١٣
، كان أكثر من ٢٠١٣ف عام مرافقين معبر رفح لدخول مصـــــــــــــــر. وقبل إغالق معبر رفح في منتصـــــــــــــــ  ٤٣٠٦و

 غزة يعبرون شهريًا من خالله ألسباب تتعلق بالصحة. قطاع فلسطيني من  ٤٠٠٠
  

وتدخل اإلمدادات اإلنســـــانية إلى قطاع غزة من إســـــرائيل عن طريق معبر كرم أبو ســـــالم في جنوب قطاع   -٢٩
محملة  اتشـــاحن ٩٠٩ذلك شـــاحنة محملة بالبضـــائع، بما في  ١٠٣ ١٦١، دخل قطاع غزة ٢٠١٩غزة. وفي عام 

رح  قطاع شــــاحنات محملة بالبضــــائع الواردة من ٧٠٥باإلمدادات الطبية. ولم ُيصــــرح إال بعبور  غزة، في حين صــــُ
وتفرض اســرائيل قيودًا على دخول المواد   ٣شــاحنة لنقل البضــائع من قطاع غزة إلى الضــفة الغربية. ٢٤٤١بعبور 

قطاع غزة. وفي قطاع الصـــــحة، يؤثر ذلك  اســـــتخدامها عســـــكريًا، إلى التي تعتبرها "ذات اســـــتخدام مزدوج" وُيحتمل
ومعدات االتصاالت الالزمة لتنسيق عمل سيارات اإلسعاف واالستجابة  ،على توريد مولدات الكهرباء للمستشفيات

مســــــــــــــتخدمة في العالج أو األجهزة التعويضــــــــــــــية، مثل بعض المواد المســــــــــــــتخدمة في األطراف والمواد ال ،للطوارئ
 لقيود على معدات الحماية الشــــــخصــــــية لموظفي الصــــــحة.ها لاالصــــــطناعية. وأشــــــارت إســــــرائيل إلى احتمال تخفيف

طويلة، ما يشــــّكل  ويســــتلزم الحصــــول على الموافقة على تســــليم المعدات الطبية المعقدة وقطع الغيار فترات انتظار
 عقبة في سبيل تحديث األجهزة الطبية وصيانتها.

  
. وقد أوصــى تقرير لجنة التحقيق المســتقلة ٢٠١٩غزة في عام  قطاع واســتمرت "مســيرة العودة الكبرى" في  -٣٠

ون التابعة لألمم المتحدة بشـــــــــــــأن االحتجاجات، بتعزيز حماية المدنيين، بما في ذلك األطفال والصـــــــــــــحفيون والعامل
 ٢٠١٩وفضـــــــــًال عن ذلك، شـــــــــهد عام  ٣الصـــــــــحيون وذوو اإلعاقة، الذين ال يشـــــــــّكلون خطرًا محدقًا يهدد األرواح.

ين في قطاع غزة في شـــــهري أيار/ مايو وتشـــــرين الثاني/ نوفمبر. ومنذ بداية "مســـــيرة العودة تكبير  عمليتي تصـــــعيد
غزة، ووقعت قطاع نف متعلقة باالحتالل في فلســـــــــــطينيًا في أحداث ع ٣٢٢، ُقتل ٢٠١٩الكبرى" وحتى نهاية عام 

شـــــخصـــــًا من بين المصـــــابين،  ٧٩٥١إصـــــابة تحققت منها المنظمة، في ســـــياق االحتجاجات. وُأصـــــيب  ٣٣ ١٤١
منهم في األطراف. ومازال ارتفاع معدل اإلصـــــــــابات الوخيمة  ٪٨٨بجراح ناجمة عن أعيرة نارية، وكانت إصـــــــــابة 

من  ٪٤٠و ٪٢٥ى قطاع الصـــــــــــــحة المثقل بالفعل. وتتعرض نســـــــــــــبة تتراوح بين لقي بعبء علاالحتجاجات يُ  أثناء
جراح األطراف الناجمة عن األعيرة النارية تعرضًا شديدًا لمخاطر عدوى العظام خالل األشهر االثني عشر التالية 

من األشــــــــخاص المصــــــــابين بكســــــــور مفتوحة إلى جراحة العظام  ٪٢٥إلى  ٢٠لإلصــــــــابة، في حين قد يحتاج من 
طفًال، وُأصــــيب  ٣٠شــــخصــــًا لعمليات بتر، من بينهم  ١٥٦وخضــــع  ٤صــــة إلعادة بناء العظام.التجميلية المتخصــــّ 

جلت إصــــابة  ٢٤ شــــخصــــًا بفقدان البصــــر  ٢١شــــخصــــًا بالشــــلل نتيجة إلصــــابات في الدماغ والحبل الشــــوكي، وســــُ
  ٥الدائم.

                                                            
١                              Gaza crossings: movement of people and goods. Jerusalem: OCHA; 2019 

(https://www.ochaopt.org/data/crossings, accessed 27 April 2020).  
  بيانات مقدمة من سلطات معبر رفح.   ٢
ــان التابع    ٣ ــطينية المحتلة. مجلس حقوق اإلنســ ــتقلة بشــــأن االحتجاجات في األرض الفلســ تقرير لجنة التحقيق الدولية المســ

  ).٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧، تم االطالع في https://undocs.org/A/HRC/40/74( ٢٠١٩لألمم المتحدة؛ 
٤          Emergency trauma response to the Gaza mass demonstrations 2018–2019. Geneva: World 

Health Organization and Health Cluster; 2019 
(http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/who_ 
emergency_trauma_response_to_gaza_demonstrations_2018_2019.pdf?ua=1&ua=1&ua=1&ua=1, 
accessed 27 April 2020).  

٥                          Health Cluster Bulletin November–December 2019. Health Cluster OPT; 2020 
(http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/HC-Bulletin-OPT-NOV-DEC-
2019_FINAL.pdf?ua=1, accessed 27 April 2020).  
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، ســـــــــــــــجلـــت المنظمـــة ٢٠١٨ آذار/ مـــارس ٣٠غزة في  قطـــاع ء "مســـــــــــــــيرة العودة الكبرى" فيومنـــذ بـــد  -٣١
آخرين، في  ٨٤٤عاملين صـــــــــحيين وٕاصـــــــــابة  ٣ومقتل  والعاملين فيها الرعاية الصـــــــــحيةمرافق على  اعتداءً   ٥٦٥

لنقل ســـيارة إســـعاف وعشـــرة من وســـائل ا ١١٨. وخالل تلك الفترة، ُأصـــيبت وعمليات التصـــعيدســـياق االحتجاجات 
بالذخيرة  من بين المصــــابين ٪٥األخرى، ومســــتشــــفى واحد وســــتة من المرافق الصــــحية األخرى بأضــــرار. وُأصــــيب 

بعبوات الغاز،  ٪١٧بالرصـــاص المطاطي أو بإصـــابات مركبة أو إصـــابات أخرى، و ٪٨ويا، بالشـــظا ٪٥الحية، و
وبداية  ٢٠١٨جرتها المنظمة في نهاية عام بآثار اســـــــــــــــتنشــــــــــــــــاق الغاز. ووجدت الدراســــــــــــــــة النوعية التي أ ٪٦٤و

إلى إصــابة أو ضــرر. ووجدت لجنة التحقيق المســتقلة  بالغ عن االعتداءات التي لم تؤدِ قصــورًا في اإل ٢٠١٩  عام
التابعة لألمم المتحدة أن جميع المســــــــــــــــاعدين الطبيين الثالثة الذين ُقتلوا كان يبدوا عليهم بوضـــــــــــــــوح أنهم عاملون 

  ١لوا خطرًا محدقًا يهدد اآلخرين بالموت أو بإصابة خطيرة.صحيون ولم يشكّ 
  

المجموعات الســـــــكانية الضـــــــعيفة والقيود واالعتداءات على مرافق الرعاية الصـــــــحية والعاملين بها في 
  الشرقية بما فيها القدسالضفة الغربية، 

  
دته أدى التقســـــيم اإلداري للضـــــفة الغربية، فضـــــًال عن تقســـــيمه المادي عن طريق الجدار العازل الذي شـــــيّ   -٣٢

لمســـتوطنات، مع القيود المفروضـــة على حركة الفلســـطينيين وشـــبكة نقاط التفتيش إســـرائيل، وتوســـيع البنية التحتية ل
جلت  )، إلى نشـــأة مواطن الضـــعف الجغرافي التي ٢٠١٩نقطة تفتيش متنقلة في عام  ١٨٩٣الواســـعة والمتنقلة (ســـُ

المحددات بشـــــأن تحديات كان على الخدمات الصـــــحية، وتطرح تضـــــع المزيد من العقبات في ســـــبيل حصـــــول الســـــ
وتمس مواطن الضعف هذه المجتمعات المحلية الفلسطينية بصفة خاصة في المنطقة "ج" في  ٢األساسية للصحة.

  " في الخليل ومنطقة التماس بين خط الهدنة والجدار العازل.٢القدس الشرقية والمنطقة "ح
  

من الضــــفة الغربية.  ٪٦٠وتخضــــع المنطقة "ج" للســــلطة المدنية والعســــكرية اإلســــرائيلية المباشــــرة وتضــــم   -٣٣
ز ضــد الفلســطينيين، عقبات كبرى ووضــع تقســيم المنطقة "ج" والســياســات والممارســات الخاصــة بالتخطيط التي تميّ 

بفي ســـــــــــبيل إنشـــــــــــاء المرافق الصـــــــــــحية الدائمة والبنى الت ل العيش وخدمات حتية األســـــــــــاســـــــــــية الالزمة لتوفير ســـــــــــُ
ويعتمد أكثر من  ٣جميعها الزمة لحماية الصــــــــحة والعافية وتعزيزهما. واإلصــــــــحاح والتعليم والمأوى التي ُتعد  المياه
" في الخليل ومنطقة التماس على خدمات الرعاية الصــــــــــــحية ٢شــــــــــــخص في المنطقة "ج" والمنطقة "ح ١٦٠ ٠٠٠

عيــادة متنقلــة تقــدم الرعــايــة  ١١، كــانــت هنــاك ٢٠١٩األوليــة التي تقــدمهــا العيــادات المتنقلــة. وبحلول نهــايــة عــام 
مجتمعًا محليًا. وتتعرض المجتمعات المحلية التي تعيش في  ١١٦شخص في  ٩٦ ٠٠٠صحية األولية إلى نحو ال

، شـــــــهدت ٢٠١٩المباني المملوكة للفلســـــــطينيين. وفي عام ســـــــائر المنطقة "ج" بصـــــــفة خاصـــــــة إلى هدم المنازل و 
من جميع األشـــــــــخاص  ٪٥٥تشـــــــــريد مبنًى و  ٦٢٣من جميع المباني المهدمة البالغ عددها  ٪٦٣المنطقة "ج" هدم 

وفضــــًال عن ذلك، فإن إمكانية وصــــول العيادات المتنقلة محدودة بســــبب  ٤شــــخصــــًا. ٩١٤المشــــردين البالغ عددهم 
، منعت القوات اإلسرائيلية ثالث عيادات متنقلة من الوصول ٢٠١٩إغالق الطرق وسوء األحوال الجوية. وفي عام 

 "ج". إلى المجتمعات المحلية في المنطقة
                                                            

١                          Health Cluster Bulletin November-December 2019. Health Cluster OPT; 2020  
(http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/HC-Bulletin-OPT-NOV-DEC-
2019_FINAL.pdf?ua=1, accessed 27 April 2020).  

  .٢٠٢٠مقدمة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  بيانات   ٢
، https://www.btselem.org/planning_and_building( ٢٠١٧سياسة التخطيط في الضّفة الغربّية القدس: بتسيلم؛    ٣

  ).٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ٢٧تم االطالع في 
٤                       Data on demolition and displacement in the West Bank. Jerusalem: OCHA; 2020 

(https://www.ochaopt.org/data/demolition, accessed 27 April 2020).  
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وأدى االحتالل اإلســــــرائيلي للقدس الشــــــرقية والقيود المفروضــــــة على الفلســــــطينيين في باقي أنحاء الضــــــفة   -٣٤
 ١شـــــــــخص. ٣٣٥ ٠٠٠إلى عزل المدينة وســـــــــكانها الفلســـــــــطينيين البالغ عددهم  ،الغربية عن طريق الجدار العازل

 دخولهم،القيود المفروضــــــــة على  من ن وســــــــيارات اإلســــــــعافو ن الصــــــــحيو هم والعاملو المرضــــــــى ومرافق ويتضــــــــرر
تشــــّكل مســــتشــــفيات القدس الشــــرقية حجر الزاوية في النظام الصــــحي الفلســــطيني. وفيما يتعلق بالمقيمين في  حيث

منهم في بلدية القدس على ناحية الضـــــــــــــــفة الغربية من الجدار العازل،  ١٤٠ ٠٠٠القدس الشـــــــــــــــرقية، يعيش نحو 
وهذه المناطق التي تشمل كفر  ٢بضع نقاط تفتيش غالبًا ما تكون مزدحمة.يمكنهم دخول المدينة إال من خالل   وال

التخلص  خدمة عقب ومخيم شـــــــعفاط لالجئين وعناتا، مزدحمة وتفتقر إلى خدمات البلدية اإلســـــــرائيلية الكافية، مثل
قارنة بدخل األســرة من القمامة، ولكنها تشــكل أحياًء ســكنية أيســر تكلفة نظرًا إلى ارتفاع تكاليف الحياة في القدس م

 ٪٧٦الفلســـطينية المتوســـطة. وترتفع معدالت الفقر في أوســـاط المجتمعات المحلية الفلســـطينية في القدس، ويعيش 
لمقيمين المملوكة لوترتفع معدالت هدم المنازل وســـائر المباني  ٣من األطفال تحت خط الفقر. ٪٨٣من المقيمين و

 ٣ .٢٠١٩من المشردين في عام  ٪٤٠من المباني المهدمة و ٪٣٣في القدس الشرقية التي ضمت 
  

من المدينة، بما في ذلك مدينة الخليل القديمة التاريخية، وتخضــع  ٪٢٠" في الخليل ٢وتشــمل المنطقة "ح  -٣٥
 الفلســـــــــــــــطينيين خولوأدت القيود المفروضـــــــــــــــة على د ٤للســـــــــــــــلطة المدنية والعســـــــــــــــكرية اإلســـــــــــــــرائيلية المباشـــــــــــــــرة.

 حواليوطنين للمنازل في المنطقة بشــتى الطرق إلى الحد من عدد الســكان الفلســطينيين الذي بلغ اآلن المســت  وشــراء
" بأمر عســــــكري، ٢في المنطقة "ح منشــــــأة تجارية فلســــــطينية ٥١٨ تووفقًا لبلدية الخليل، ُأغلق ٥نســــــمة. ٣٣ ٠٠٠

 ٥، بسبب القيود المفروضة على دخول الزبائن والموردين.٢٠١٨بحلول عام  منشأة أخرى ١٠٠٠وُأغلق أكثر من 
" ٢) من المقيمين في المنطقة "ح٪٨١عن حاجة أكثر من أربعة أخماس ( ٢٠١٩وكشــــفت دراســــة ُأجريت في عام 

لى األقـدام من أجـل الوصـــــــــــــــول إلى منـازلهم. وترتفع معـدالت اعتـداءات إلى المرور عبر نقـاط التفتيش ســـــــــــــــيرًا ع
) للرمي بالحجارة. ٪٣٣) لالعتداءات البدنية ويتعرض ثلثهم (٪٤٨المســــــتوطنين، حيث يتعرض نصــــــف المقيمين (

ستويات ، أنهت إسرائيل والية الوجود الدولي المؤقت في الخليل. وشهدت المدينة م٢٠١٩وفي كانون الثاني/ يناير 
) من جميع إصـــــابات الفلســـــطينيين في الضـــــفة ٪٣٨( نعالية من العنف خالل ذلك العام تســـــببت في نحو خمســـــي

 ٥الغربية.
  

دخول الخدمات الصــــــحية، بما في  إمكانية وتؤثر القيود المفروضــــــة على الحركة في الضــــــفة الغربية على  -٣٦
لعالمي للهجمات التي ُتشــّن على الرعاية الصــحية ، ســجل نظام الترصــد ا٢٠١٩ذلك ســيارات اإلســعاف. وفي عام 

 أنبوصـــول ســـيارات اإلســـعاف. في حين يتعلق حدثًا منها  ٣١ وكانوصـــول األفرقة الطبية،  منعحدثًا متعلقًا ب  ٣٦
رحلة،  ١١٦١الدخول إلى القدس الشــــــــرقية والتي بلغ مجموعها التي طلبت من رحالت ســــــــيارات اإلســــــــعاف  ٪٩٠

إلجراءات النقل من سيارة إلى أخرى في نقاط الدخول إلى المدينة، التي تقتضي نقل المرضى من سيارات خضعت 
اإلســــعاف المســــجلة بلوحات فلســــطينية إلى ســــيارات اإلســــعاف المســــجلة بلوحات إســــرائيلية، وما ينتج عن ذلك من 

، واجهت جمعية الهالل األحمر الفلســـــــــــــــطيني عقبات أخرى في الحصـــــــــــــــول على ٢٠١٩مرور. وفي عام تأخير ال
                                                            

١Korach, M. & Choshen, M., 2019. Jerusalem: Facts and Trends 2019. Jerusalem Institute for Policy   
Research (https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_505_facts-and-
trends_eng_2019_web.pdf, accessed 27 April 2020). 

٢     OCHA oPt, 2019. Data on casualties. Available at: https://www.ochaopt.org/data/casualties (accessed 
27 April 2020). 

   .٢٠١٧. تل أبيب: جمعية حقوق المواطن في إسرائيل؛ ٢٠١٧حقائق ومعطيات  -القدس الشرقّية   ٣
)https://law.acri.org.il/en/2017/05/24/east-jerusalem-facts-and-figures-2017/ ، ـــان/  ٢٧تم االطالع في ـــ ــ ــ ـــ ــ نيســ

  ).٢٠٢٠أبريل 
 .٢٠٢٠معلومات مقدمة من جمعية الهالل األحمر الفلسطيني،    ٤
٥   OCHA, 2019. The Humanitarian Situation in the H2 Area of Hebron City: Findings of Needs Assessment. 
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تفاهم الصـــــادرة بهذا الشـــــأن. وتقدم التراخيص ســـــيارات اإلســـــعاف للعمل في القدس الشـــــرقية، على الرغم من مذكرة 
القدس  ن ســـــــــــــكانمفلســـــــــــــطيني  ٤٠٠ ٠٠٠جمعية الهالل األحمر الفلســـــــــــــطيني خدمات الطوارئ الطبية إلى نحو 

  ١والمناطق المحيطة بها.
  

، ٢٠١٩حادث اعتداء على الرعاية الصـــــــــــــــحية في الضـــــــــــــــفة الغربية في عام  ٦٨لت المنظمة وســـــــــــــــجّ   -٣٧
منها إعاقة دخول، وشـــّكل  ٣٦من هذه الحوادث اعتداًء على المرافق الصـــحية أو العاملين بها، وشـــّكل   ٣٣  وشـــّكل

جلحادثان منها اقتحامًا لمســــتشــــفيات فلســــطي تســــع وقائع انطوت على إعاقة دخول األفرقة الطبية لتقديم  تنية. وســــُ
فلســـطينيًا مصـــابًا بجراح قاتلة. وأصـــيب أحد المســـتجيبين التابعين لجمعية اإلغاثة الطبية  ١١المســـاعدة الطبية إلى 

طبية خالل الغارة التي الفلسطينية العاملين في الخطوط األمامية بطلق ناري أودى بحياته، أثناء تقديمه للمساعدة ال
 وكان يرتدي سترة تدل بوضوح على أنه عامل صحي. ،ُشنت على مخيم الدهيشة لالجئين

  
  صحة نزالء السجون

  
على الرعاية  همحصــــولئيلية يواجهون عراقيل تحول دون مازال األســــرى الفلســــطينيون في الســــجون اإلســــرا  -٣٨

. توفير خدمات الرعاية الصــحية األولية ،ال وزارة الصــحة ،مصــلحة الســجون اإلســرائيليةتتولى الصــحية المســتقلة. و 
رقابة لعدم قدرتها حقوق اإلنســـــــــــان بوجود مشـــــــــــكالت في ال ويفيد تقرير منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان
تقديم العالج الحســــن التوقيت والمالئم وفي االســــتعراض أو على دخول الســــجون ألغراض الرصــــد، ومشــــكالت في 

بل الرعاية الفعالة. وفي عام  ، توفى ثالثة ســـجناء فلســـطينيين نتيجة لإلهمال الطبي ٢٠١٩التنفيذ لضـــمان توافر ســـُ
وتقوم منظمات حقوق اإلنســــــــــــــان  ١٩٦٧.٢ســــــــــــــجينًا متوفيًا منذ عام  ٢٢٢المزعوم، ليصــــــــــــــل العدد اإلجمالي إلى 

اد إلى إقرارات كتابية مشفوعة بيمين، باإلبالغ عن االستخدام المنهجي المزعوم للتعذيب وسوء المعاملة في باالستن
مراكز االســـــتجواب اإلســـــرائيلية، مع غياب التدخالت والرعاية الصـــــحية واإلبالغ من ِقبل أطباء مصـــــلحة الســـــجون 

مزعومة حاالت الالحالة من  ٥٠ت نحو ، رصــــــــــــــدت هذه المنظما٢٠١٩اإلســــــــــــــرائيلية. وفي الربع األخير من عام 
تعذيب و/ أو حاالت ســــــــــوء المعاملة األخرى. ويتاح للجنة الدولية للصــــــــــليب األحمر دخول مصــــــــــلحة الســــــــــجون لل

اإلســـــــــــــــرائيلية، ولكنها ال تصـــــــــــــــدر تقارير متاحة للعموم عن ظروف الســـــــــــــــجناء الفلســـــــــــــــطينيين الذين يقدر عددهم 
ول/ ون األقاصـــــــــــــــرًا في كان ١٨٥ســـــــــــــــجناء من قطاع غزة و ٣٠٨ســـــــــــــــجين، والذين كان من بينهم  ٥٠٠٠  بنحو

وهناك تقارير تفيد بنقص التغذية المقدمة إلى الســجناء، بما في ذلك المرضــى الذين يعانون من  ٣ ،٢٠١٩  ديســمبر
الســــــــرطان أو غيره من الحاالت المرضــــــــية الوخيمة، وعدم كفاية الدعم النفســــــــي واالجتماعي المتاح، والحرمان من 

 ٣.ات واالتصاالت العائليةالزيار 
  

موجز ألحدث المعلومات عن تنفيذ توصــــــيات المدير العام لتحســــــين األحوال الصــــــحية في 
   األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل

 
والســــــلطة الفلســــــطينية ، قدمت جمعية الصــــــحة العالمية الســــــبعون توصــــــيات إلى إســــــرائيل ٢٠١٧في عام   -٣٩

حرز في لتحســـين األحوال الصـــحية في األرض الفلســـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـــرقية. وُأشـــير إلى التقدم المُ 
ويقدم هذا الفرع تقريرًا موجزًا عن التقدم الذي ُأحرز مؤخرًا  ٤لعام الماضي.لفي تقرير المنظمة تنفيذ هذه التوصيات 

 في تحقيق تلك التوصيات.
                                                            

١   OCHA, 2019. The Humanitarian Situation in the H2 Area of Hebron City: Findings of Needs Assessment. 
  .٢٠٢٠معلومات مقدمة من مؤسسة الضمير،    ٢
  .٢٠٢٠معلومات مقدمة من منظمات المجتمع المدني،    ٣
 .٧٢/٣٣الوثيقة ج   ٤
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فيما يتعلق بتوصــــــية الســــــلطات اإلســــــرائيلية بضــــــمان وصــــــول جميع المرضــــــى الفلســــــطينيين إلى الرعاية الصــــــحية 
صـــة خارج األرض الفلســـطينية المحتلة، وضـــمان وصـــول العاملين في مجال الرعاية الصـــحية دون عوائق  المتخصـــّ

  إلى أماكن عملهم، وٕاتاحة أمامهم إمكانات التطّور المهني والتخصص:
  

ينية المحتلة، ل تحديًا في األرض الفلســــــــطازال وصــــــــول المرضــــــــى ومرافقيهم والعاملين الصــــــــحيين يشــــــــكّ م  -٤٠
ن في قطاع غزة. وبلغ معدل الموافقة على طلبات الحصول على التصاريح اإلسرائيلية والسيما الفلسطينيون المقيمو 

للعاملين الصـــحيين الذين  ٪٧١و لمرافقي المرضـــى ٪٥٠و للمرضـــى ٪٦٥ ،٢٠١٩للخروج من قطاع غزة في عام 
من ســــيارات اإلســــعاف التي احتاجت إلى دخول القدس الشــــرقية  ٪٩٠قدموا طلباتهم من خالل المنظمة. واضــــطر 

من الطلبات التي قدمها العاملون الصــــحيون  ٪١، إلجراء النقل من ســــيارة إلى أخرى، في حين أن ٢٠١٩  في عام
 ة لدخول القدس الشرقية ألغراض العمل قوبلت بالرفض.للحصول على التراخيص اإلسرائيلي

  
وفيما يتعلق بتوصــية الســلطة الفلســطينية بتحســين نظام اإلحالة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصــحية 

  الشاملة:
 

تعزيز قطعت وزارة الصـــــحة الفلســـــطينية التزامًا بوضـــــع خريطة طريق للتغطية الصـــــحية الشـــــاملة بدءًا من   -٤١
الرعاية الصـــــحية الشـــــاملة عن طريق نهج طب األســـــرة، بما في ذلك إنشـــــاء شـــــبكات مقدمي الخدمات. وســـــتشـــــمل 
خريطة الطريق أيضًا إصالح تمويل الصحة، وٕادراج تعزيز حساب التكلفة والشراء االستراتيجي، وتحسين الخدمات 

 صحية الشاملة.المقدمة والتخطيط، بطرق من بينها تحديد حزمة فوائد التغطية ال
  

وفيما يتعلق بالتوصـــــية باســـــتكشـــــاف الســـــلطة الفلســـــطينية لخيارات إعفاء الســـــلع الطبية من القيود المفروضـــــة على 
  التجارة بموجب بروتوكول باريس:

  
القيود المؤقتة المفروضــــــــة على اســــــــتيراد اللقاحات إلى األرض الفلســــــــطينية المحتلة. وأشــــــــارت  كامل ُرفع  -٤٢

 ى أنها سترفع القيود المفروضة على دخول معدات الحماية.إسرائيل أيضًا إل
  

  وفيما يتعلق بالتوصية بوضع استراتيجية شاملة للقوى العاملة الصحية:
  

اســتهل مشــروع المعهد الوطني الفلســطيني للصــحة العامة التابع للمنظمة مرصــد الموارد البشــرية الصــحية   -٤٣
 القوى العاملة الصحية وتنفيذها. وأصدر تقريرًا شامًال بشأن وضع استراتيجية

  
  وفيما يتعلق بالتوصية بتوحيد الجهود للتغلب على الفجوة السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة:

  
أجرت مجموعة الصحة التي تشارك وزارة الصحة والمنظمة في رئاستها، اجتماعات تنسيقية مشتركة بين   -٤٤

ُيحرز إال قدر قليل من التقدم في التغلب على الفجوة الســـــــــياســـــــــية بين  الضـــــــــفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، فلم
  الضفة الغربية وقطاع غزة.

 
) الذي يشــير ٢٠١٦( ٢٢٨٦وفيما يتعلق بالتوصــية بالتزام جميع األطراف بقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

والمرضــــــــى والعاملين الطبيين المكلفين إلى القانون الدولي العرفي ذي الصــــــــلة فيما ينص عليه من حماية الجرحى 
  بمهام طبية ووسائل النقل والمرافق الطبية الخاصة بهم:

  
قطاع غزة معدًال أعلى لالعتداءات في ســـياق "مســـيرة  ســـجلتســـتمر االعتداءات على الرعاية الصـــحية، وي  -٤٥

 العودة الكبرى".
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الفلســــــطينية المحتلة، بما فيها القدس توصــــــيات المدير العام لتحســــــين األحوال الصــــــحية في األرض 
  الشرقية

  
  توصيات لحكومة إسرائيل:  -٤٦

استعراض نظام التصاريح لضمان وصول المرضى دون عائق إلى الخدمات التي يحتاجون إليها   (أ)
  .ان ألطفالهماوفقًا لتوصيات الممارسين الطبيين، ومصاحبة المرافقين للمرضى، والسيما الوالد

موظفي الصــــــــحة الفلســــــــطينيين إلى األماكن التي يقصــــــــدونها للعمل وألغراض ضــــــــمان وصــــــــول   (ب)
  .التطوير المهني المستمر، وتيسير دخول المعدات واإلمدادات الطبية في التوقيت المالئم

تيســـــــير المرور الحر لخدمات اإلســـــــعاف الفلســـــــطينية، بما في ذلك عن طريق ترخيص ســـــــيارات   (ج)
  .لشرقيةاإلسعاف الفلسطينية في القدس ا

  .وفقًا ألحكام القانون اإلنساني الدولي ماضمان احترام العاملين الطبيين والمرافق الطبية وحمايته  (د)

نة التوقيت إلى الســـجناء الفلســـطينيين، وتحســـين ضـــمان تقديم الخدمات الصـــحية المســـتقلة والحسّـــ   (ه)
األوضـــــاع الســـــائدة في الســـــجون، بما في ذلك بتقديم التغذية الكافية ورعاية المرضـــــى من نزالء الســـــجون، 

إنسانية غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاللوضمان عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو 
  .أو المهينة

الشــرقية، وفي قطاع غزة،  بما فيها القدساحترام صــحة الفلســطينيين المقيمين في الضــفة الغربية   (و)
، ووضــــــــع حد تنقالتهموحمايتها ومعالجة محدداتها األســــــــاســــــــية، بما في ذلك رفع القيود المفروضــــــــة على 

  وّسع في الخدمات والبنى التحتية األساسية.إلغالق المنشآت وممارسات الهدم والتشريد، والتمكين من الت
  

  توصيات للسلطة الفلسطينية:  -٤٧

بما فيها ضمان اإلنصاف في تقديم الرعاية الصحية إلى السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية،   (أ)
، الشرقية، وفي قطاع غزة، واإلنصاف في توفير األدوية واإلمدادات واإلحاالت والخدمات األساسية القدس

بطرق من بينها تعزيز رصـــــــد اإلجحافات الصـــــــحية واإلبالغ عنها، وتصـــــــنيف البيانات الصـــــــحية حســـــــب 
  .الواسمات الديُمغرافية، بما في ذلك نوع الجنس والموقع الجغرافي

بما فيها تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى التقني بين السلطات الصحية في الضفة الغربية،   (ب)
قطاع غزة، وضمان عدم تسييس تقديم الرعاية الصحية إلى السكان الفلسطينيين في ي فالشرقية، و  القدس

  .سياق االنقسام السياسي

العمل على القضـــــــــاء على الوصـــــــــم، بما في ذلك وصـــــــــم األشـــــــــخاص ذوي اإلعاقة والمصـــــــــابين   (ج)
ذلك رعاية الســرطان، وضــمان إتاحة الخدمات الصــحية لجميع الفلســطينيين، بما في بباألمراض النفســية و 

  .الصحة الجنسية واإلنجابية

وضــــــاع الســــــائدة في الســــــجون وضــــــمان عدم تعرض أي شــــــخص للتعذيب وغيره من تحســــــين األ  (د)
  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
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 توصيات للدول الثالثة:  -٤٨

حماية المحددات األســـاســـية للصـــحة تطوير قطاع الصـــحة الفلســـطيني والعمل على عملية  تعزيز  (أ)
  .عن طريق الدعم المستمر للخدمات األساسية واالقتصاد الفلسطيني

دعم الجهود المبذولة لتعزيز حماية الفلســـــــــــطينيين، بما في ذلك موظفي الصـــــــــــحة الفلســـــــــــطينيين   (ب)
  .والخدمات الصحية الفلسطينية، من االنتهاكات

لصــــــحة لين الســــــلطات الصــــــحية لضــــــمان حماية الجميع تعزيز التنســــــيق على المســــــتوى التقني ب  (ج)
  للجميع، وضمان أن الخدمات الصحية محصنة وغير مسّيسة.

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير  -٤٩
  
  

=     =     =  


