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

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
) ٣٢(٧٢ج ص ع، اعتمدت جمعية الصـــــــــــحة العالمية الثالثة والســـــــــــبعون المقّرر اإلجرائي ٢٠٢٠في عام  - ١

الذي طلبت فيه إلى المدير العام، بين جملة أمور، أن يرفع تقريرًا إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين عن 
ل الصـــــــــــــحية في األرض الفلســـــــــــــطينية المحتلة، التقدم الُمحرز في تنفيذ التوصـــــــــــــيات الواردة في التقرير عن األحوا

باالســتناد إلى الرصــد الميداني. ويأتي هذا التقرير اســتجابة  ١فيها القدس الشــرقية، وفي الجوالن الســوري المحتل  بما
 لهذا الطلب.

  
 الفلســــــطينية األرض في الســــــكان إلى بالصــــــحة المتعلقة التقنية والمســــــاعدة الدعم تقديم

    المحتل السوري والجوالن الشرقية، القدس فيها بما المحتلة،
، قدمت المنظمة الدعم والمســــــــــــاعدة التقنية المتعلقة بالصــــــــــــحة إلى الســــــــــــكان في األرض ٢٠٢٠في عام  - ٢

الفلســـــــطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـــــــرقية، بما يتماشـــــــى مع األولويات االســـــــتراتيجية التي ُحددت بالتعاون مع 
ركاء في اســــــــــتراتيجية التعاون الُقطري للمنظمة مع األرض الفلســــــــــطينية المحتلة الصــــــــــحة الفلســــــــــطينية والشــــــــــ  وزارة
للمنظمة.  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،الثالث عشـــــــــــــــر العام. وتتواءم هذه األولويات مع برنامج العمل ٢٠٢٠-٢٠١٧  للفترة
توّسعت المنظمة في ، ٢٠٢٠طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًا في كانون الثاني/ يناير  ١٩-إعالن كوفيد وبعد

) وبوصــــــــفها الوكالة الرائدة في ٢٠٠٥وظائفها الحيوية لالســــــــتجابة للطوارئ، تمشــــــــيًا مع اللوائح الصــــــــحية الدولية (
 مجموعة الصحة العالمية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

  
كان لبرنامج المنظمة للطوارئ  الُقطري،تمشـــــــــــيًا مع األولوية االســـــــــــتراتيجية الثانية الســـــــــــتراتيجية التعاون و  - ٣

. ٢٠٢٠في األرض الفلســـطينية المحتلة في عام  ١٩-الصـــحية دور أســـاســـي في التأهب واالســـتجابة لجائحة كوفيد
عمليات االســـتعداد واالســـتجابة الُقطرية  لتنفيذودعم البرنامج وزارة الصـــحة الفلســـطينية في جميع الركائز األســـاســـية 

، ٢٠١٩عليها خطة المنظمة االســتراتيجية للتأهب واالســتجابة لفيروس كورونا المســتجد في عام الفّعالة التي تنص 
ســبانيا أباإلســهامات الواردة من حكومات النمســا وكندا وكرواتيا واالتحاد األوروبي وفرنســا وألمانيا وٕايطاليا والكويت و 

ع ألموال المســاعدات جمّ ومن الصــندوق الُقطري المُ وســويســرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية، 
ق ق المقيم ومنسّـــ فيما يتعلق بالتنســـيق والتخطيط للطوارئ، عملت المنظمة عن كثب مع مكتب المنسّـــ و  ٢اإلنســـانية.

                                                            
ــوري المحتــل    ١ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــرقيــة، وفي الجوالن الســـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــطينيــة المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشـ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــحيــة في األرض الفلسـ ــ ـــ ـــ ــ ــ األحوال الصــ

 .٧٣/١٥ج  الوثيقة
(باإلنكليزية)  ٢٠٢٠: الخطة االســـتراتيجية للتأهب واالســـتجابة؛ ٢٠١٩منظمة الصـــحة العالمية، فيروس كورونا المســـتجد  ٢
)https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus ــم ــ ــ ــ ـــ ، تـ

 ).٢٠٢١آذار/ مارس  ١١االطالع في 
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طري الشـــــــؤون اإلنســـــــانية التابع لألمم المتحدة في األرض الفلســـــــطينية المحتلة، لقيادة جهود فريق األمم المتحدة القُ 
 ١٩-مل اإلنســـاني، بما في ذلك عن طريق تنظيم عملية وضـــع خطة االســـتجابة المشـــتركة بين الوكاالت لكوفيدللع

وحددت الخطة استراتيجية مشتركة الستجابة مجتمع العمل اإلنساني الحتياجات الصحة العامة واآلثار  ١ا.وتحديثه
قتها مجموعة الصحة التي ة اإلنسانية التي نسّ . وشمل ذلك االستجابة الصحي١٩-اإلنسانية المباشرة لجائحة كوفيد

تشــارك المنظمة مع وزارة الصــحة الفلســطينية في رئاســتها بوصــفها الوكالة الرائدة لمجموعة األمم المتحدة في مجال 
منظمة شــــريكة تعمل في األرض الفلســــطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشــــرقية.  ١٠٠الصــــحة، وشــــاركت فيها 

في األرض الفلســـطينية المحتلة والحد من  ١٩-االســـتجابة الصـــحية وقف المزيد من انتشـــار كوفيدوشـــملت أولويات 
ودعم  ١٩-الطلب على خدمات الرعاية الحرجة في المستشفيات، وتوفير الرعاية الكافية للمرضى المصابين بكوفيد

داء. وكّملت هذه الخطة خطة أســرهم ومخالطيهم عن قرب، والحد من أثر الوباء على قدرة النظام الصــحي على األ
وطوال  ٢، التي قدمت المنظمة المزيد من المســـــــــــاعدة التقنية بشـــــــــــأنها.١٩-فلســـــــــــطين لالســـــــــــتجابة الطارئة لكوفيد

، أصـــــدرت المنظمة تقارير حالة متكررة عن احتياجات الصـــــحة العامة الطارئة والمســـــاعدة التي تقدمها ٢٠٢٠  عام
إصـــدار النشـــرات  على دعم الوكالة الرائدة للمجموعة في مجال الصـــحة، األمانة بوصـــفها عملتالمنظمة، في حين 

 عن االحتياجات الصحية اإلنسانية األوسع نطاقًا وقدرات الشركاء في المجموعة والثغرات والتحديات.
  
االســــــتجابة الســــــريعة، والمكافحة عند نقاط الدخول،  وفيما يتعلق بالركائز األســــــاســــــية الخاصــــــة بالترصــــــد/ - ٤

ات الوطنيــة، والوقــايــة من العــدوى ومكــافحتهــا، والتــدبير العالجي للحــاالت، عمــل برنــامج المنظمــة للطوارئ والمختبر 
الصــــــــحية مع وزارة الصــــــــحة والشــــــــركاء لتقييم قدرات النظام الصــــــــحي وبنائها بتقديم المســــــــاعدة التقنية ودعم العمل 

مراكز فرز أمراض الجهاز التنفســي ومرافق شــراء اإلمدادات األســاســية وٕادخالها. وشــملت األنشــطة إنشــاء الخاص ب
لحجر الصـــــــــــــحي والعزل والعالج. كما شـــــــــــــملت تقديم الدعم التقني لتنفيذ الممارســـــــــــــات الجيدة في مجال ترصـــــــــــــد ا

والوقــايــة من العــدوى  ،٢٠١٩والتشـــــــــــــــخيص المختبري لفيروس كورونــا المســـــــــــــــتجــد  ،وتتبع المخــالطين ،األمراض
وفرز أمراض الجهاز التنفســـي عن طريق تدريب العاملين  ،ي للحاالت الحرجةوالتدبير العالجي الســـرير  ،ومكافحتها

ر المعارف وفهم التدخالت الفّعالة للوقاية في الخطوط األمامية وتقديم أحدث اإلرشـــــادات المســـــّندة بالبّينات مع تطوّ 
بئة الموارد، مع تقديم وعالجه ومكافحته. وفيما يتعلق باإلمدادات األساسية، عملت المنظمة على تع ١٩-من كوفيد

ستية للمشتريات والدخول، والمعدات األساسية، والمواد التي ُتستخدم مرة واحدة واألدوية، يالمساعدة التشغيلية واللوج
. وفيما يتعلق باإلبالغ عن المخاطر ١٩-د في خطة االســــــــتجابة المشــــــــتركة بين الوكاالت لكوفيدعلى النحو المحدّ 

المجتمعية، ساعدت المنظمة في تشكيل فرقة عمل تضم وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة األمم المتحدة والمشاركة 
للطفولة (اليونيســـــــيف) وبنك فلســـــــطين والوكالة الفلســـــــطينية للتعاون الدولي، مع تمثيل ومدخالت من وكاالت األمم 

لتوعية الصحية. وأسهمت األمانة بنشرات المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية، من أجل تنظيم حملة وطنية ل
الرسائل لإلبالغ عن المخاطر  وببث ،على وسائل التواصل االجتماعي كل أسبوعينتُنشر  ومقاطع الفيديو وكتيبات

 ،ية والمقابالت اإلذاعية واإلعالمية ووســــــــائل التواصــــــــل االجتماعيعن طريق اللوحات اإلعالنية والرســــــــائل النصــــــــّ 
 وصيانتهما. ١٩-ة وموقع إلكتروني لكوفيدإنشاء لوحة متابعبو 
 
في ضـــــمان اســـــتمرارية إتاحة الخدمات  ١٩-وتتمثل الركيزة األســـــاســـــية األخيرة للتأهب واالســـــتجابة لكوفيد - ٥

األساسية أثناء الجائحة من أجل الوقاية من آثارها الثانوية على المراضة والوفيات أو التخفيف من حدتها. وواصل 
ئ الصــــحية تقديم الدعم لخدمات االســــتجابة األولى في المرحلة الســــابقة لدخول المســــتشــــفى، برنامج المنظمة للطوار 

الجراحة والعالج إلنقاذ األطراف وٕاعادة بناء األطراف،  وتوفيروأقسام الطوارئ، والقدرات الخاصة بالجراحة الحادة، 
                                                            

١          United Nations Humanitarian Country Team in the occupied Palestinian territory, COVID-19 
Response Plan; 2020. (https://www.ochaopt.org/sites/default/files/covid-19-response-plan-inter-
agency-opt.pdf, accessed 11 March 2021).  

٢                  State of Palestine, State of Emergency: Palestine’s COVID-19 Response Plan, 2020. 
(http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Palestine_Authority_COVID-
19_Response_Plan_Final_26_3_2020.pdf?ua=1, accessed 11 March 2021).  
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ات التي وقعت أثناء مظاهرات "مســـــيرة اســـــتجابة لالحتياجات الكبيرة والمســـــتمرة الطويلة األجل الناتجة عن اإلصـــــاب
. ٢٠١٩إلى ديســــــــــمبر/ كانون األول  ٢٠١٨العودة الكبرى"، التي ُأقيمت في قطاع غزة في الفترة من مارس/ آذار 

وتمويل  ،ووضــــــــع المبادئ التوجيهية التقنية واإلجراءات التشــــــــغيلية الموحدة ،وقدمت المســــــــاعدة في شــــــــكل التدريب
الالزمة لصــــيانة مركز إعادة بناء األطراف في مجمع ناصــــر الطبي في خان يونس بقطاع الموارد البشــــرية والمواد 

الجراحــة للمرضـــــــــــــــى المحتــاجين ســـــــــــــــلبــًا في المراحــل المبكرة للجــائحــة، حيــث انخفض  معــدل إجراء غزة. وقــد تــأثر
بع الثالث بالمتوســــــــــط الشــــــــــهري للربع األول من العام. وبحلول الر  مقارنةً  ٢٠٢٠٪ في نيســــــــــان/ أبريل ٥٠  بنســــــــــبة

، على الرغم من أنه بحلول نهاية ١٩-الجراحات الشـــــــــــــــهرية إلى مســـــــــــــــتويات ما قبل كوفيد معدلالعام، عاد   من
أثناء "مســيرة العودة الكبرى" مازالوا ينتظرون التدخالت  ممن ُأصــيبواشــخص  ٥٠٠كان ما يقدر بنحو  ،٢٠٢٠  عام

   ن العالج.سنة م ١,٥المتخّصصة، حيث يحتاج المرضى إلى ما يصل إلى 
وتتمثل األولوية االســتراتيجية األولى الســتراتيجية التعاون الُقطري في المســاهمة في تعزيز النظام الصــحي  - ٦

من أجل التقدم صــوب تحقيق التغطية الصــحية  ،الفلســطيني وبناء قدرته على الصــمود وتحســين قيادة وزارة الصــحة
ألولوية االستراتيجية باألموال المقدمة من حكومات بلجيكا ، ُدعم العمل على تحقيق هذه ا٢٠٢٠الشاملة. وفي عام 

وٕايطاليا واليابان والنرويج ومن التمويل األســاســي للمنظمة. ودعمت األمانة مســتشــفيات القدس الشــرقية، وهي حجر 
ق تقارير للمســــاعدة في جمع البيانات وتحليلها وتقديم ال ،الزاوية في نظام الرعاية الصــــحية الفلســــطيني، بتمويل منســــّ

جهود حشد الجهات المانحة لمعالجة في و  ،من أجل الرصد الفّعال الحتياجات المستشفيات والتحديات التي تواجهها
التواصــــل مع المنظمات الشــــريكة. وواجهت المســــتشــــفيات طوارئ مالية خالل العام، بســــبب في و  ،الثغرات التمويلية

ة المالية التي تواجه وزارة الصـــحة الفلســـطينية، وتعمل المنظمة ســـتحقة نتيجة لألزمتراجع االســـتخدام والمتأخرات المُ 
متد للحالة في األرض الفلســــطينية المحتلة، يســــتهدف الربط على دعم حشــــد الجهات المانحة. ونظرًا إلى الطابع المُ 

تدعم بين العمل اإلنســــــــــــاني والتنمية والســــــــــــالم إحداث تحّول في عمليات التخطيط االســــــــــــتراتيجي لألمم المتحدة. و 
المنظمة إجراء تحليل مشــترك للعمل اإلنســاني والتنمية والســالم في الضــفة الغربية، بما فيها القدس الشــرقية وقطاع 
غزة، سيشكل أساسًا للحصائل المتفق عليها اتفاقًا جماعيًا على نطاق مختلف القطاعات. وواصلت األمانة أنشطتها 

ي، بما في ذلك عن طريق تعزيز ُنظم المعلومات في المســـتشـــفيات، الطويلة األجل الرامية إلى تعزيز النظام الصـــح
اتخاذ مبادرة لتقييم مواطن القوة والضــــــــعف الحالية في إدارة و وبناء قدرات المســــــــتشــــــــفيات بتنفيذ إطار عمل إقليمي، 

حيث التكلفة  الرعاية الصـــــحية األولية وأدائها. وجرى توفير رعاية المواليد األســـــاســـــية المبكرة، وهي حزمة فّعالة من
من التدخالت المســّندة بالبّينات، في خمســة مســتشــفيات حكومية وســت وحدات للوالدة في مســتشــفيات غير حكومية 

، كــان التــدريــب على رعــايــة المواليــد األســـــــــــــــــاســـــــــــــــيــة المبكرة قــد أجري ٢٠٢٠في قطــاع غزة. وبحلول نهــايــة عــام 
ّكلــــت األفرقــــة ٨٥( ١٦٩/١٩٨٪) من كــــادر القبــــالــــة والتمريض و٦٠( ١٩٤/٤١٦  لعــــدد ٪) من األطبــــاء، وشـــــــــــــــُ

صـــة في جميع المســـتشـــفيات األحد عشـــر. وبدأ العمل على إنشـــاء فريق لتقييم الجودة داخل وزارة الصـــحة.  المخصـــّ
، وأدى ذلك إلى ١٩-، أجرى الفريق اســــــتعراضــــــًا آخر لمعالجة مواطن الضــــــعف في ســــــياق كوفيد٢٠٢٠وفي عام 

ارة الصحة من أجل الوقاية من العدوى ومكافحتها في أوساط النساء الحوامل تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة مع وز 
   والمواليد.

وفي إطار األولوية األولى الســــتراتيجية التعاون الُقطري ُأنشــــئ المعهد الوطني الفلســــطيني للصــــحة العامة  - ٧
ل ليصــبح مؤســســة حكومية ليكون مشــروعًا تتولى المنظمة قيادته وتمّوله حكومة النرويج، وهو اآلن في طور التحوّ 

. ويعمل المعهد في جملة أمور، على ٢٠١٦مستقلة تمشيًا مع إطاره القانوني الذي أقّره الرئيس الفلسطيني في عام 
بحوث الصـــــــــــــحة العامة، من أجل تعزيز ُنظم الترصـــــــــــــد وٕاتاحة بناء القدرات والدعوة بغية  عن طريقإنتاج البّينات 

ت لصــحة األم والطفل، والتصــوير اإلشــعاعي للثدي، والعنف القائم معهد ســجّال تحســين الحصــائل الصــحية. وأنشــأ ال
على نوع الجنس، والســـــــرطان، واألمراض غير الســـــــارية، والتقارير اإلحصـــــــائية للرعاية الصـــــــحية األولية، وأســـــــباب 

ت الموجودة بالفعل؛ كما أنشـــــــأ مرصـــــــدًا للموارد الوفاة، وحوادث المرور واإلصـــــــابات الناجمة عنها، وعّزز الســـــــجّال 
بدء اســــــتخدام اإلصــــــدار الثاني من عن طريق البشــــــرية الصــــــحية، ونظامًا للمعلومات الصــــــحية في الرعاية األولية 

برمجيات نظام المعلومات الصــــحية للمناطق. ويعمل المعهد أيضــــًا، بدعم من حكومة النرويج والبنك الدولي، على 
دعم نهج طب األســـــرة والرصـــــد والتخطيط االســـــتراتيجي للموارد البشـــــرية بغطية الصـــــحية الشـــــاملة التقدم صـــــوب الت
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، ١٩-بإنشـــــاء النظام الوطني لترصـــــد كوفيد ١٩-، رّكز المعهد على االســـــتجابة لكوفيد٢٠٢٠الصـــــحية. وفي عام 
المعلومات الصــــــــــــــحية  بالتعاون مع وزارة الصــــــــــــــحة والفريق الُقطري المعني باإلصــــــــــــــدار الثاني من برمجيات نظام

وٕانشاء موقع إلكتروني يتوّجه إلى الجمهور بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير المعلومات والمؤشرات بشأن  ؛للمناطق
وتقييم مدى إتاحة الرعاية الســــابقة للوالدة والالحقة للوالدة  ؛وٕاجراء مســــح عن الخبرات المتعلقة بالوصــــم ؛١٩-كوفيد

وتقديم الدعم لتنفيذ مجموعة أدوات الصـــــــــــــــحة العامة والتدابير االجتماعية التي  ؛جائحةوالتمنيع واألدوية أثناء ال
وتوفير التدريب للعاملين في الخطوط األمامية للرعاية الصـــــــحية  ؛١٩-وضـــــــعتها المنظمة في ســـــــياق جائحة كوفيد

توريا، على عمليات بالشراكة مع وزارة الصحة ومؤسسة جذور لإلنماء الصحي واالجتماعي ومستشفى أوغوستا فيك
واســــتكمال  ؛زة والدعم األســــاســــي للحياة، والعدوى والوقاية والمكافحةالتقييم والدعم األســــاســــية في مجال العناية المركّ 

في األرض الفلسطينية المحتلة، في إطار الجهود العالمية لفهم مدى التعرض للفيروس  ١٩-المسح المصلي لكوفيد
   في مقابل الحاالت المؤكدة.

ما األولوية االســـــــــــتراتيجية الثالثة الســـــــــــتراتيجية التعاون الُقطري فتتمثل في تعزيز القدرة على الوقاية من وأ - ٨
األمراض غير الســـــارية، بما في ذلك اضـــــطرابات الصـــــحة النفســـــية، وتوفير تدبيرها العالجي ومكافحتها، والحد من 

ر هذه األولوية االســـــــــــــــتراتيجية باألموال ، ُدعم العمل في إطا٢٠٢٠عوامل خطر العنف واإلصـــــــــــــــابات. وفي عام 
واصـــــــــــــــلــت المنظمــة تقــديم الــدعم التقني و المقــدمــة من حكومــات كنــدا وٕايطــاليــا والكويــت، ومن االتحــاد األوروبي. 

واللوجســــتي لوزارة الصــــحة لمواصــــلة تنفيذ برنامج المنظمة الخاصــــة بمجموعة التدخالت األســــاســــية بشــــأن ألمراض 
ز الرعاية الصــحية األولية في الضــفة الغربية وقطاع غزة، مع العمل في الوقت نفســه غير الســارية على نطاق مراك

على توفير اإلرشـــــادات بشـــــأن الســـــياســـــات الرامية إلى الحفاظ على خدمات الرعاية األولية األســـــاســـــية أثناء جائحة 
الســــارية بتقديم الدعم د واإلبالغ فيما يتعلق باألمراض غير . وأســــهمت األمانة في تحســــين جودة الترصــــّ ١٩-كوفيد

تقييم مدى فّعالية وســــــــــاعدت على التقني وتوفير معدات تكنولوجيا المعلومات األســــــــــاســــــــــية لمراكز الرعاية األولية؛ 
البرامج المتعلقة باألمراض غير الســـــارية؛ ودعمت حمالت الترويج للوقاية من األمراض غير الســـــارية أثناء جائحة 

بما في ذلك مكافحة التبغ واّتباع النظام الغذائي الصـــحي وممارســـة النشــــاط  التصـــدي لعوامل الخطر،ب، ١٩-كوفيد
البدني. وفي الوقت نفســــــه، قدم برنامج المنظمة للصــــــحة النفســــــية الدعم إلى وزارة الصــــــحة في وضــــــع خطة العمل 

ع وســــــاعد على وضــــــ ،١٩-الوطنية للطوارئ من أجل االســــــتجابة الحتياجات الصــــــحة النفســــــية أثناء جائحة كوفيد
وفي قطاع غزة، دعمت األمانة حملة إلذكاء الوعي بشــــــأن  الصــــــيغة النهائية لالســــــتراتيجية الوطنية لمنع االنتحار.

واشــــــترت األدوية النفســــــية التأثير األســــــاســــــية لمعالجة النقص الحاد، بينما ســــــاعدت في القدس  نمعاقرة مواد اإلدما
خدمات الصـــــــــــــحة النفســـــــــــــية وبناء القدرات النفســـــــــــــية  الشـــــــــــــرقية إحدى المنظمات المحلية غير حكومية على توفير

تكييف الجهود  توّلتكما  .في اثنين من المســـــــتشـــــــفيات الفلســـــــطينية في المدينة ١٩-االجتماعية أثناء جائحة كوفيد
عد توفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي عن بُ من أجل المبذولة لبناء قدرات المهنيين الصحيين 

وواصــــلت المنظمة تقديم الدعم إلى وزارة الصــــحة لتحديد أولويات الصــــحة النفســــية  .الضــــفة الغربية وقطاع غزةفي 
، ١٩-، والتي ُأرجئت بســــــــــــبب جائحة كوفيد٢٠٢٦-٢٠٢١والثغرات التي تتخلل اســــــــــــتراتيجية الصــــــــــــحة النفســــــــــــية 

 .مستشفى بيت لحم لألمراض النفسيةقدمت الدعم إلى   كما
 
 الدعوة على الصــحة مجال في والشــركاء الصــحة وزارة قدرة تعزيز في الرابعة الســتراتيجيةا األولوية وتتمثل - ٩
 دون تحول التي العقبات من والحد الصـــحة، في الحق حماية إلى القانونية المســـؤوليات أصـــحاب جميع أوســـاط في

 حكومة دعمت ،٢٠٢٠ عام وفي .للصــــــــحة االجتماعية المحددات وتحســــــــين الصــــــــحية، الخدمات على الحصــــــــول
وواصلت المنظمة رصدها للحواجز التي تحول  .للمنظمة التابع الصحة في الحق برنامج األوروبي واالتحاد سويسرا

التنسـيق  توقف دون إتاحة الخدمات الصـحية والهجمات على الرعاية الصـحية وتوثيقها لها وٕابالغها عنها. وقد ترك
العديد من المرضـــى في قطاع غزة دون أي وســـيلة لتقديم  ٢٠٢٠يو بين الســـلطة الفلســـطينية وٕاســـرائيل في أيار/ ما

طلبات التصــــــاريح للوصــــــول إلى الرعاية الصــــــحية في أجزاء أخرى من األرض الفلســــــطينية المحتلة، مع عدم قدرة 
المنظمات غير الحكومية على تلبية طلب األعداد الكبيرة من األشـــــــــــــــخاص الذين يحتاجون إليها. وعملت األمانة 

 ، وبالتعاون مع نظام اإلحالة في وزارة الصــحةومرافقيهمنشــاء آلية تنســيق مؤقتة لطلبات التصــاريح للمرضــى على إ
لمرافقين خالل ثالثة لطلب  ١٦٠٠لمرضــــــــى وأكثر من لطلب للحصــــــــول على التصــــــــاريح  ١٤٠٠قدمت أكثر من 
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ات اإللكترونية، بما في أشـــــهر من عملها. وقام البرنامج بتكييف حلقات العمل المتعلقة ببناء القدرات  لتالئم المنصـــــّ
ذلك حلقات عمل تدريبية ودورة قصــيرة عن الحق في الصــحة مع الشــركاء في منظومة األمم المتحدة والشــركاء من 

على وضـــــــــع الصـــــــــيغة النهائية لمجموعة  ١٩-الجهات األكاديمية، في حين تأجل العمل بعد تفشـــــــــي جائحة كوفيد
غرض إعداد التقارير عن المعاهدات. وجمعت بالتي تعترض الحق في الصـــــحة  لرصـــــد الُمعّزز للعقباتامؤشـــــرات 

األمانة البّينات وجّمعتها إلثراء منتجات الدعوة والمواد اإلعالمية التي شـــكلت أســـاس الحمالت العامة وتقارير األمم 
الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المتحدة والمشاركة الثنائية والمتعددة األطراف مع الجهات المسؤولة لتعزيز حق 

 المحتلة في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والنفسية يمكن بلوغه، واحترام هذا الحق وحمايته وٕاعماله.
 

وفيما يتعلق بحالة الصــحة العامة في الجوالن الســوري المحتل، قدمت وزارة الصــحة اإلســرائيلية المعلومات  - ١٠
الرعاية الصـــحية الشـــاملة إتاحة كاملة لجميع ســـكان مرتفعات الجوالن (العرب والدروز  تاح الحصـــول علىالتالية. يُ 

واليهود وغير ذلك) بموجب خطة الرعاية الصـحية اإلسـرائيلية لمنظمات الحفاظ على الصـحة، بما في ذلك الفحص 
في كالليت  -إســـــــرائيل وهناك أربع منظمات للحفاظ على الصـــــــحة في  والرعاية الطبية وتتبع المخالطين والتطعيم.

ويتلقى معظم ســــــــــكان الجوالن الســــــــــوري المحتل الرعاية الطبية من خالل منظمة  -ومكابي وموشــــــــــيديت ولئوميت 
الحفاظ على الصــحة في كالليت. وجميعهم مشــمولون بخدمات الصــحة العامة الوطنية من خالل الســلطة الصــحية 

 –قرية عين قنية الدرزية، ويقع أقرب مســـــــــــتشـــــــــــفى كامل في مقاطعتها الشـــــــــــمالية. ويوجد مركز طبي للطوارئ في 
واســــتجابة لجائحة  على بعد ســــاعة واحدة من مدينة مجدل شــــمس الشــــمالية. -ريبيكا زيف الطبي في صــــفد   مركز
، كثفت وزارة الصــحة اإلســرائيلية جهودها في مجال االختبار في الجوالن الســوري المحتل وأجرت حوالي ١٩-كوفيد
ومنذ بداية الجائحة وحتى نهاية  ، شـــــــمل جميع الســـــــكان تقريبًا.٢٠٢٠ي تشـــــــرين الثاني/ نوفمبر اختبار ف ألف ١٥

ّجلت ٢٠٢١كانون الثاني/ يناير  مريضـــًا  ٨٣في بلدتي مجد وشـــمس الدرزيتين ودخل  ١٩-حالة كوفيد ١٦٠٢، ســـُ
حالة وفاة  ١٥فيد بوقوع مريضًا المستشفى؛ وأُ  ٢٧ودخل  ١٩-حالة كوفيد ٨٩٥المستشفى؛ وفي بوكاتا، كان هناك 

ت حملـــة تطعيم في بـــدايـــة عـــام  في كـــل بلـــدة. ١٩-نـــاجمـــة عن كوفيـــد نـــّ كـــانون الثـــاني/  ٢٥وفي  ٢٠٢١وشـــــــــــــــُ
وكان  ١٩-٪ من الســـــــــكان الدروز في مجدل شـــــــــمس قد تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد١٦,٥، كان ٢٠٢١ يناير
 ١٩-من الســـــــــــــــكان الجرعة األولى من لقاح كوفيد ٪١٦،٨٪ منهم قد تلقوا الجرعة الثانية. وفي بوكاتا، تلقى ٦,١

للجرعة األولى  ٪٥٧، بلغت نســــــــبة التغطية بالتطعيم ٢٠٢١نيســــــــان/ أبريل  ٨الجرعة الثانية. وفي  ٪٣,٩٥وتلقى 
للجرعة  ٪٥٧-٥٠للجرعة األولى و ٪٦٤-٥٥للجرعة الثانية في عامة السكان في إسرائيل، في حين بلغت  ٪٥٣و

 ١س وبوكاتا ومسعدة عين قنية.الثانية في مجدل شم
  

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

  الخصائص الديُمغرافية والحصائل الصحية واإلجحافات الصحية
  

بلغ العدد المقدر للســــــــــكان الفلســــــــــطينيين الذين يعيشــــــــــون في األرض الفلســــــــــطينية المحتلة في منتصــــــــــف  - ١١
ماليين نســـــــــــــــمة في الضـــــــــــــــفة الغربية بما فيها القدس الشـــــــــــــــرقية  ٣,١٢ماليين نســـــــــــــــمة، منهم  ٥,٢، ٢٠٢١  عام
 ٣فلســــــــطيني داخل بلدية القدس التي حددتها إســــــــرائيل، ٣٥٠ ٠٠٠ويعيش حوالي  ٢مليون في قطاع غزة.  ٢,١١و

من  ٢كم ٦٤) و٢كم ٦( ١٩٦٧بلدية القدس الشـــرقية قبل عام  تشـــمل ١٩٦٧وهي منطقة ضـــمتها إســـرائيل بعد عام 

                                                            
 ).https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general. (اإلسرائيلية الصحة لوزارة كورونا متابعة لوحة   ١
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف العام حسب    ٢

  . ٢٠١٧؛ ٢٠٢١-١٩٩٧المحافظة، 
)http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ ــافظـــــات ، تم االطالع html.٢٠١٧-٢٠٩٧٪انجليزي٢٠٪المحـــ

 ).٢٠٢١آذار/ مارس  ١١في 
٣        Korach, M. & Choshen, M., Jerusalem: Facts and Trends 2019; Jerusalem Institute for Policy 

Research, 2019. (https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_505_facts-and-
trends_eng_2019_web.pdf, accessed 11 March 2021).  
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مليون الجئ فلسطيني  ٢،٣ويقيم في األرض الفلسطينية المحتلة أكثر من  ١األراضي المحيطة في الضفة الغربية.
مســجل لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين في الشــرق األدنى (األونروا)، ويقيم خارجها 

٪ من الســـــــكان. ٧٠مليون الجئ فلســـــــطيني حوالي  ١,٤٨ل طاع غزة، يشـــــــكّ وفي ق ٢ماليين الجئ. ٣,٤أكثر من 
ويعيش ربع الالجئين في الضـــــــــفة الغربية في مخيمات الالجئين التســـــــــعة عشـــــــــر الموجودة هناك، ويعيش أكثر من 

ومعظم الســــــكان الفلســــــطينيين من الشــــــباب،  ٣نصــــــف مليون الجئ في المخيمات الثمانية الموجودة في قطاع غزة.
ســـــــنة أو  ٦٥٪ منهم ٥ســـــــنة، في حين تبلغ أعمار  ١٤٪ منهم بين أقل من ســـــــنة و٤٠اوح أعمار حوالي حيث تتر 

 ٤أكثر.
  

ســــــــــــــنة في  ٧٤,٠وكان متوســــــــــــــط عمر الفلســــــــــــــطينيين المتوقع عند الميالد في األرض الفلســــــــــــــطينية المحتلة  - ١٢
وُأفيد في العام نفســــــــــه، بأن معدل وفيات الرضــــــــــع  ٥في الضــــــــــفة الغربية). ٧٤,٣في قطاع غزة؛ و ٧٣,٦( ٢٠١٩  عام

مولود حي، وبلغت وفيات األطفال دون ســــــــــــــن  ١٠٠٠لكل  ١٦,٦الفلســــــــــــــطينيين في الضــــــــــــــفة الغربية وقطاع غزة بلغ 
لفوارق المنهجية الناتجة عن الظروف الســياســية وتمثل اإلجحافات الصــحية ا ٦.مولود حي ١٠٠٠لكل  ١٩,٤الخامســة 

فهناك اختالفات في الحصـــائل  ٧واالقتصـــادية واالجتماعية التي يولد فيها األفراد وينمون ويعيشـــون ويعملون ويشـــيخون.
الصــحية بين المجموعات الســكانية الفلســطينية، بما في ذلك بين الســكان الذين يعيشــون في الضــفة الغربية وأولئك الذين 
يعيشــــــــون في قطاع غزة؛ وبين أولئك الذين يعيشــــــــون في المدن أو القرى أو مخيمات الالجئين أو مخيمات البدو؛ وبين 

والقدس الشرقية والمناطق التي تُفرض قيود على دخولها المنطقة "ج" السكان في المناطق المصّنفة تصنيفًا مختلفًا مثل 
لمرض السـائدة وفقًا للسـن ونوع الجنس. وتؤدي الثغرات في تصـنيف في قطاع غزة. وتختلف أنماط اعتالل الصـحة أو ا

البيانات لمختلف المجموعات الســــــــــكانية الفلســــــــــطينية، والســــــــــيما حســــــــــب الموقع الجغرافي، إلى الحد من إمكانية تحليل 
 ٨خص،شـــ ٦٠٠ ٠٠٠ر عدد المســـتوطنين اإلســـرائيليين اليهود في الضـــفة الغربية بأكثر من اإلجحافات الصـــحية. ويقدّ 

بالفلسطينيين الذين يعيشون  مقارنةً  ٢٠١٩  في عام ٤،٩بأكثر من تسع سنوات، أعلى وكان متوسط العمر المتوقع بينهم
 ٥،١٠في نفس المنطقة، وكان معدل وفيات الرضــــــــع يقل بخمس مرات، وكان معدل وفيات األمهات يقل بتســــــــع مرات.

ف نفسها بأنها فلسطينية أو عربية لديها إقامة أو عرّ التي تُ أن الجماعات غير اليهودية بوفي العام نفسه، أفادت إسرائيل 
ها فيجنســـية إســـرائيلية، بما في ذلك الفلســـطينيون في بلدية القدس الُمحددة من ِقبل إســـرائيل، كان متوســـط العمر المتوقع 

 ٨).١,٨٨في مقابل  ٧٨,١أعوام بين للرجال ( ٣,٧ ) وبـ٨٥,١  في مقابل ٨١,٩أعوام بين النساء ( ٣,٢ يقل بـ
                                                            

١                Salem, W, “The East Jerusalem Municipality: Palestinian Policy Options and Proposed 
Alternatives”, Jerusalem Quarterly 74 (2017) .pp.120–136. 

 ).٢٠٢١بيانات مقدمة من وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا،    ٢
 ).٢٠٢١آذار/ مارس  ٧، تم االطالع في https://www.unrwa.org/where-we-workاألونروا، أين نعمل. (   ٣
، http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx?lang=arالجـهـاز الـمـركـزي لإلحصاء الـفلسطيني، المؤشرات   ٤

 ).٢٠٢١آذار/ مارس  ٧تم االطالع في 
. وتســتثني إحصــاءات العمر ٢٠٢٠ ؛٢٠١٩تقرير الصــحي الســنوي: فلســطين المركز المعلومات الصــحية الفلســطيني،     ٥

ــاءات الحيوية التي  ــ ــ ــرقية، ألن اإلحصــ ــ ــ ــطينيين المقيمين في القدس الشــ ــ ــ ــطينية المحتلة غالبية الفلســ ــ المتوقع في األرض الفلســــ
 تجمعها السلطات اإلسرائيلية لألراضي التي ُضّمت غير متاحة.

  . ٢٠٢٠فريق األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال،    ٦
)https://childmortality.org/data/State%20of%20Palestine ٢٠٢١آذار/ مارس  ٧، تم االطالع في.( 
   ٢٠٢٠عشر حقائق عن اإلجحافات الصحية وأسبابها؛   ٧
)https://www.who.int/features/factfiles/health_inequities/en/ ٢٠٢١آذار/ مارس  ١١)، تم االطالع في. 
 .٢٠١٨مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، أرقام وحقائق إنسانية. األرض الفلسطينية المحتلة؛    ٨
 ٢٠٢٠الجهاز المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي،    ٩
)https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/3.shnatonhealth/st03_05.pdf نيسان/  ٧، تم االطالع في

 ).٢٠٢١  أبريل
ــال،    ١٠ ــ ـــ ـــفـ ــات األطــ ــ ــ ــيــ ــر وفـــ ــديـــ ـــ ــقـــ ـــتـــ ــنـــــي بــ ـــعـــ ــمــ ـــــاالت الـــ ـــوكـــ ــيـــــن الــ ـــرك بـــ ــتــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــمشــ ــدة الــ ــ ــ ــحــ ــتـــ ـــمـــ ــم الــ ـــريـــــق األمـــ . ٢٠٢٠فــ

)https://childmortality.org/data/Israel ٢٠٢١آذار/ مارس  ١١، تم االطالع في.( 
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ومازالت األمراض غير الســــــــارية تمثل الســــــــبب الرئيســــــــي للوفيات في األرض الفلســــــــطينية المحتلة، حيث  - ١٣
ووفقًا لإلحصــــــــــاءات المقدمة من وزارة  ٢٠١٩.١في أكثر من ثلثي إجمالي وفيات الفلســــــــــطينيين في عام  تتســــــــــبب

الوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة والوفيات الناجمة عن التشــــوهات الخلقية على  نســــبةالصــــحة الفلســــطينية، زادت 
٪ من الوفيات. ٢,٩٪ من الوفيات؛ في حين تسببت حوادث المرور والسقوط والغرق واالعتداءات معًا في نسبة ١٠

من إجمالي الوفيات، وزاد بثماني أضعاف بين الذكور مقارنة  ٪٠,٣ه سببًا مسّجًال للوفاة إلى وأدى االنتحار بوصف
 ١باإلناث.

  
  ١٩-كوفيد جائحة قبل الفلسطيني الصحي النظام في الهيكلية الضعف مواطن

  
، كان نظام الرعاية ٢٠٢٠آذار/ مارس  ٥في األرض الفلســـــــــــــــطينية المحتلة في  ١٩-قبل تفشـــــــــــــــي كوفيد - ١٤

الفلســــطيني مجزًأ وهشــــًا بالفعل. وتنقســــم مســــؤولية إعمال حق الفلســــطينيين في التمتع بأعلى مســــتوى من  الصــــحية
جميع المكلفين بالمســـــــؤولية، أي إســـــــرائيل بوصـــــــفها القوة المحتلة، والســـــــلطة الفلســـــــطينية  بينالصـــــــحة يمكن بلوغه 

طة الفلســـطينية "الصـــالحيات والمســـؤوليات بوصـــفها الســـلطة الفعلية في قطاع غزة، والدول الثالثة. وقد ُمنحت الســـل
في مجال الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة" بموجب اتفاقات أوسلو. ولكن حوكمة النظام الصحي وقدرة وزارة 
الصحة الفلسطينية على الوصول إلى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة يعوقهما، من 

جزؤ اإلداري والمادي لألراضـــــــــــي الفلســـــــــــطينية المحتلة، إلى جانب الضـــــــــــوابط والقيود الشـــــــــــديدة الناحية العملية، الت
المفروضـــــــة على تنقل األشـــــــخاص داخل المناطق الخاضـــــــعة للســـــــيطرة الفلســـــــطينية وفيما بينها، وعلى دخول إليها 

مويل الكافي والخروج منها. وفي الوقت نفســــــــــــــه، تحول الظروف االقتصــــــــــــــادية لالحتالل دون الحصــــــــــــــول على الت
صـــــــة لتوفير الرعاية الصـــــــحية العامة ســـــــلبًا  والمســـــــتدام للرعاية الصـــــــحية العامة. وقد تأثر جمع اإليرادات المخصـــــــّ
بالخســــارة التراكمية التي أصــــابت االقتصــــاد الفلســــطيني والتي بلغت مليارات الدوالرات بســــبب انعدام الســــيطرة على 

والتســــــرب المالي إليرادات الضــــــرائب التجارية، وانخفاض إيرادات ضــــــريبة الدخل بســــــبب ارتفاع  ٢الموارد الطبيعية،
 ٣مستويات البطالة، واآلثار االقتصادية للقيود المفروضة على حركة األشخاص والسلع والخدمات.

 
عن ، في عزلته ٢٠٠٧عامًا، منذ عام  ١٣وفي قطاع غزة، ســـاهم اإلغالق والحصـــار الذي دام أكثر من  - ١٥

الضــفة الغربية، بما فيها القدس الشــرقية، وأثر على جميع جوانب الحياة من المحددات األســاســية للصــحة إلى مدى 
توافر الرعـايـة الصـــــــــــــــحيــة وجودتهــا ومـدى إتـاحتهــا. وأثرت حـاالت تصـــــــــــــــعيــد العنف الكبيرة المتتــاليــة في الفترة من 

  ل "مســــــــــــــــيرة العودة الكبرى" في ، ومؤخرًا خال٢٠١٤و ٢٠١٢وفي عــــــــامي  ٢٠٠٩إلى عــــــــام  ٢٠٠٨  عــــــــام
، ســــــلبًا على تطوير النظام الصــــــحي، بتحويل األموال إلى االســــــتجابة لالحتياجات اإلنســــــانية ٢٠١٩-٢٠١٨الفترة 

الطارئة، في حين أسهم االنقسام السياسـي في زيادة أوجه عدم المساواة المستمرة والمتنامية بين قطاع غزة والضـفة 
الصـــحية العامة، يؤثر االفتقار الطويل األجل إلى األدوية األســـاســـية والمواد الطبية التي  الغربية. وفي نظام الرعاية

ُتســــــــــــتخدم مرة واحدة، ســــــــــــلبًا على التغطية الفّعالة للخدمات الصــــــــــــحية وجودتها، ويزيد من المدفوعات من الجيوب 
، قبل تفشي ٢٠٢٠باط/ فبراير في شو الخاصة للمرضى وأسرهم عندما تتوافر األدوية واللوازم في القطاع الخاص. 

                                                            
. وتســتثني إحصــاءات العمر ٢٠٢٠ ؛٢٠١٩تقرير الصــحي الســنوي: فلســطين المركز المعلومات الصــحية الفلســطيني،     ١

ــاءات الحيوية التي  ــ ــ ــرقية، ألن اإلحصــ ـــ ـــطينيين المقيمين في القدس الشـــ ـــ ــطينية المحتلة غالبية الفلســ ــ ــ المتوقع في األرض الفلســ
 تجمعها السلطات اإلسرائيلية لألراضي التي ُضّمت غير متاحة.

٢                                   World Bank, Area C and the Future of the Palestinian Economy; 2013. 
(documents1.worldbank.org/curated/en/137111468329419171/pdf/AUS29220REPLAC0EVISION0Jan
uary02014.pdf, accessed 11 March 2021). 

٣           United Nations Conference on Trade and Development (2020). Report on UNCTAD assistance to the 
Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory report. TD/B/67/5. 
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٪ من اللوازم الطبية ٣١٪ من األدوية األساسية و٣٩مخزونات  تفي األراضي الفلسطينية المحتلة، كان ١٩-كوفيد
وعلى مدى  ١األســاســية التي ُتســتخدم مرة واحدة، في مســتودع أدوية غزة المركزي ال تكفي إال ألقل من شــهر واحد.

، ومتوسط ٪٤٤دوية األساسية التي نفد مخزونها (أقل من إمدادات شهر واحد) ، كان متوسط نسبة األ٢٠٢٠عام 
وتشــهد كامل األراضــي  ١في وقت الجرد الشــهري للمخزون. ٪٣١اللوازم التي ُتســتخدم مرة واحدة التي نفد مخزونها 

صـــات الطبية والجراحية، بما في ذلك  الفلســـطينية المحتلة، نقصـــًا حادًا في الموارد البشـــرية يؤثر على بعض التخصـــّ
طب األســـــــــــــــرة، وطب الكلى، وطب العيون، وجراحة القلب، والطب النفســـــــــــــــي، وطب الطوارئ، واألشـــــــــــــــعة، وطب 

ويؤدي هذا النقص واالفتقار إلى األدوية واللوازم  ٢األعصـــــــاب. الروماتيزم، والباثولوجيا، وطب األعصـــــــاب وجراحة
والخبرات إلى تفاقم الثغرات في توافر بعض المعدات الطبية، مثل معدات العالج اإلشعاعي والمسح النووي الطبي، 

جد معظمهم داخل و يالذين  ويزيدان من االعتماد على اإلحالة إلى مقدمي الرعاية الصـــــــــــــحية خارج وزارة الصـــــــــــــحة
تصــاريح صــادرة عن إســرائيل الجتياز نقطة التفتيش الوصــول إليهم تطلب ياألراضــي الفلســطينية المحتلة، ومع ذلك 

 ٣اإلسرائيلية في بيت حانون (إيرز).
 

٪ منها من أراضي القرى والبلديات الفلسطينية ٩٠وقد صارت منطقة القدس الشرقية التي يتألف أكثر من  - ١٦
، منفصـــلة ماديًا بعد ضـــمها، عن بقية ١٩٦٧قبل عام  ٤بية التي كانت تحيط ببلدية القدس الشـــرقيةفي الضـــفة الغر 

األراضـــي الفلســـطينية المحتلة بســـبب الجدار العازل في الشـــرق، وُيطالب الفلســـطينيون القادمون من الضـــفة الغربية 
ويمكن للفلســطينيين  ٥ل إلى المدينة.وقطاع غزة خارج القدس الشــرقية بالحصــول على التصــاريح اإلســرائيلية للوصــو 

المقيمين في المدينة تقديم طلب الحصول على تصاريح اإلقامة، ويتوقف ذلك على إثباتهم على نحو متكرر لوجود 
، ألغت إســـــرائيل ٢٠١٩إلى أيار/ مايو  ١٩٦٧"مركز حياة" (مكان إقامة أو عمل) في المدينة. وفي الفترة من عام 

إذا شــمل األطفال الُمعالين الذين فقدوا هم أيضــًا  ٨٦ ٠٠٠، ويرتفع هذا العدد إلى حوالي فلســطينياً  ١٤ ٦٤٣إقامة 
وتمنح اإلقامة في القدس الشـــــــرقية الفلســـــــطينيين الحق في الحصـــــــول على التأمين الصـــــــحي  ٦،٧حقهم في اإلقامة.

وتخضـــع المســـتشـــفيات  ليه.اإلســـرائيلي، الذي ال يحق للفلســـطينيين في بقية الضـــفة الغربية وقطاع غزة الحصـــول ع
الفلسـطينية الرئيسـية السـتة التابعة لشـبكة مسـتشـفيات القدس الشـرقية للوائح السـريرية واللوائح المتعلقة بالسـالمة التي 
وضـــعتها وزارة الصـــحة اإلســـرائيلية وتحصـــل على مســـتحقاتها في إطار نظام التأمين الصـــحي اإلســـرائيلي للمرضـــى 

تشّكل حجر الزاوية في نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، وتعتمد في نسبة كبيرة من المستحقين. ولكن المستشفيات 
دخلها على سداد تكاليف الخدمات المقدمة إلى المرضى الفلسطينيين الذين تمولهم وزارة الصحة الفلسطينية. ولذا، 

ت المالية التي تعاقبت، أثرًا فقد تركت العقبات التي تحول دون جمع وزارة الصــــــــــــحة الفلســــــــــــطينية إليراداتها واألزما
                                                            

 .٢٠٢١بيانات مقدمة من مستودع األدوية المركزي، قطاع غزة،    ١
منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الفلسطينية والمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، المرصد الوطني للموارد    ٢

 .٢٠٢٠ملة الصحية في فلسطين؛ البشرية الصحية: ديناميات القوى العا
 و"وو". ٢٩لالطالع على المزيد من التفاصيل عن البيانات المتعلقة بالعقبات التي تحول دون اإلتاحة، انظر الفقرتين    ٣
٤ Salem, W, “The East Jerusalem Municipality: Palestinian Policy Options and Proposed Alternatives”, Jerusalem 

Quarterly 74 )2017 ,(pp.120–136. 
في الضــفة الغربية، ُيعفى معظم النســاء فوق ســن الخمســين، والرجال فوق ســن الخامســة والخمســين، واألطفال دون ســن    ٥

 .الرابعة عشرة من هذا الشرط، على أال يسافروا يوم السبت أو قبل الساعة الثامنة صباحًا أو بعد الساعة السابعة مساءً 
٦             The Association for Civil Rights in Israel, East Jerusalem Facts and Figures 2019:; 2019. 

(https://fef8066e-8343-457a-8902-
ae89f366476d.filesusr.com/ugd/01368b_20dc66c3a088465286ce4c6d5a87c56c.pdf, accessed 7 
March 2021).  

٧         Al Haq, Residency revocation: Israel’s forcible transfer of Palestinians from Jerusalem; 2017 
(http://www.alhaq.org/advocacy/6331.html, accessed 11 March 2021).  



  /22A74    ٧٤/٢٢ج

9 

ســــــــــــلبيًا على المتأخرات الُمســــــــــــتحقة على الجهات المقدمة للخدمات من غير وزارة الصــــــــــــحة، بما في ذلك شــــــــــــبكة 
من جميع اإلحاالت الصــــادرة عن وزارة الصــــحة الفلســــطينية في  ٪٣٨مســــتشــــفيات القدس الشــــرقية، التي اســــتقبلت 

 ٢٠٢٠.١  عام
  

 خاضــــــعة مناطق اإلدارية التقســــــيمات أنشــــــأت الشــــــرقية، القدس خارج الواقعة الغربية الضــــــفة مناطق وفي - ١٧
 ،")ب(" اإلسرائيلية والعسكرية الفلسطينية المدنية والسيطرة ،")١ه"و" أ(" الفلسطينية واألمنية المدنية للسيطرة اسمياً 

 جميع في اإلســــــرائيلي الجيش يعمل ة،العملي الناحية ومن"). ٢ه"و" ج(" اإلســــــرائيلية والعســــــكرية المدنية والســــــيطرة
ع العازل الجدار عن الناجم المتزايد المادي االنقســـــــام أســـــــهم وقد. الغربية الضـــــــفة مناطق  التحتية البنية في والتوســـــــّ

 المناطق تفتيت في - والمتنقلة الثابتة التفتيش نقاط ذلك في بما - الطرق على العديدة والحواجز االســـــــــــــــتيطانية
 المحلية المجتمعات قدرة وعلى التنمية على شديدة قيود من ذلك صاحب وما الفلسطينية، المدنية للسيطرة الخاضعة

 مســـــاحة من٪ ٦٠ من أكثر تضـــــم التي" ج" المنطقة ذلك في بما األخرى، المناطق من الوصـــــول على الفلســـــطينية
 تفرضها التي للقيود الصحية الرعاية لتوفير الدائمة شبه أو الدائمة المرافق إنشاء فيها يخضع والتي الغربية، الضفة

 الهدنة خط بينتقع " التماس منطقة" باســــم تعرف منطقة هناكو  ٢.الفلســــطينيين ضــــد تمّيز التي التخطيط ســــياســــات
 الضــــــفة أراضــــــي من٪ ٩ ضــــــمن المنطقة هذه وتقع. العازل والجدار الغربية الضــــــفة حدود يعّين الذي ١٩٤٩ لعام

 إسرائيلية موافقة إلى هناك يعيشون الذين الفلسطينيون ويحتاج. الجدار من اإلسرائيلي الجانب على تقع التي الغربية
 على بالحصـــــــــــــــول المجتمعات تلك خارج من الفلســـــــــــــــطينيون وُيطالب منها، الخروج أو المحلية مجتمعاتهم لدخول
 وحيدة بوابة طريق عن األحيان من كثير في للتحكم وتخضع الدخول على قيود وتُفرض. للدخول إسرائيلية تصاريح

 وعرب القدس من بالقرب إكســــــــــــــا بيت في المحلية المجتمعات إلى بالنســــــــــــــبة الحال هو مثلما الحاجز، امتداد على
 الصــــحية االحتياجات في والوصـــول التنمية على المفروضـــة القيود وتســـهم. قلقيلية من بالقرب الشـــمالي الرماضـــين
 في شــخص ١٧٠ ٠٠٠ من أكثر ويعتمد. التماس ومنطقة الخليل، في" ٢ه"و ،"ج" المنطقة في والســيما اإلنســانية،

 الصـــــــــــــــحية الرعاية خدمات على التماس، ومنطقة الخليل في" ٢ه" والمنطقة" ج" المنطقة في محلياً  مجتمعاً  ١٨٠
 بالعيادات المعنيون الشركاء كان ٢٠٢٠ ديسمبر /األول كانون نهاية وبحلول المتنقلة؛ العيادات تقدمها التي األولية
  ٣.شخصاً  ١٤٦ ٩٢٥ إلى وصلوا قد المتنقلة

 
 منذ األجل الطويلة واللجوء التهجير أوضاع أدت هذه، واالقتصادية الجغرافية الضعف مواطن عن وفضالً  - ١٨
 توفيرب يتعلق فيما ذلك في بما الفلســطيني، للشــعب النطاق واســعة مســتمرة إنســانية احتياجات خلق إلى ١٩٤٨ عام

 لالجئين الصــــحية للرعاية اإلنســــانية المســــاعدات بتقديم األونروا ُكّلفت وقد. الضــــرورية األســــاســــية الصــــحية الرعاية
 ذلك في بما الغربية، الضــــفة في الفلســــطينيين الســــكان من٪) ٤٤( الالجئين خمســــي من أكثر وهناك الفلســــطينيين،

 األراضـــي في األولية الصـــحية الرعاية األونروا وتقدم. الالجئين من بوصـــفهم مســـجلون غزة وقطاع الشـــرقية، القدس
 الضــــــــفة في ٤٣و غزة قطاع في منها ٢٢ يقع األولية، الصــــــــحية للرعاية مركزاً  ٦٥ خالل من المحتلة الفلســــــــطينية

صـــــة الثانوية الرعاية تقدم حين في الشـــــرقية، القدس ذلك في بما الغربية،  المســـــتشـــــفيات شـــــبكة خالل من والمتخصـــــّ
 حصل ،٢٠٢٠ عام وفي. الغربية الضفة في قلقيلية مستشفى في مباشرة الخدمات تقديم خالل ومن معها، المتعاقد

 والعالج الوقاية خدمات على غزة قطاع في الالجئين من٪ ٨١و الغربية الضفة في الفلسطينيين الالجئين من ٪٤٥
صــــــــة أو الثانوية بالرعاية فلســــــــطينياً  الجئاً  ٣٦ ٩٩١ ّودزُ  نفســــــــه، الوقت وفي. األونروا تقدمها التي  التي المتخصــــــــّ

 للوكالة البرمجية الميزانية في العجز بلغ فقد. حرجاً  لألونروا المالي الوضـــع كان ،٢٠٢٠ عام وفي. األونروا تمّولها
                                                            

 .٢٠٢١الخدمة بوزارة الصحة الفلسطينية، بيانات مقدمة من دائرة شراء    ١
ـــان حقوق مجلس   ٢ ــتوطنات المتحدة، لألمم التابع اإلنســ ـــرائيلية المســـ ــطينية األرض في اإلســ  القدس فيها بما المحتلة، الفلســـ

ـــرقية، ـــ ــوري الجوالن وفي الشــ ــ ــ ـــة تقرير :المحتل الســ ــ ــ ـــامية المتحدة األمم مفوضـ ـــ ــان لحقوق الســ ــ ـــ  ؛A/HRC/46/65 الوثيقة ،اإلنسـ
٢٠٢١. 

 .٢٠٢١. المحتلة الفلسطينية األرض في الصحة مجموعة من مقدمة بيانات   ٣
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 لالســـــــــــــتجابة أمريكي دوالر مليون ١٥٢ قدره إضـــــــــــــافي مبلغ إلى احتياجها عن فضـــــــــــــالً  أمريكي، دوالر مليون ٧٥
 حين في احتياجاته، إجمالي من٪ ٥٥ تلقى قد غزة قطاع كان ،٢٠٢٠ ديســــــــــــــمبر /األول كانون وفي. ١٩-لكوفيد
 ١.الغربية الضفة في ١٩-لكوفيد باالستجابة المتعلقة بالتدخالت الخاصة االحتياجات من٪ ٨٦ ُلبيت

  
  ١٩-كوفيدالتأهب واالستجابة لجائحة 

 
في األراضـــــــــي  ١٩-أعلنت الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية حالة الطوارئ بعد تأكيد أولى حاالت اإلصـــــــــابة بكوفيد - ١٩

، في منطقة بيت لحم. وُحظر دخول الســـــــــــــــياح األجانب، وأغلقت ٢٠٢٠آذار/ مارس  ٥الفلســـــــــــــــطينية المحتلة في 
-وصــدرت خطة فلســطين لالســتجابة لكوفيد ٢البداية.المدارس والجامعات والمســاجد والكنائس لمدة شــهر واحد في 

، وحددت اســتجابة الحكومة االســتراتيجية الشــاملة للجائحة، ونهج تنســيق المعونة، ٢٠٢٠آذار/ مارس  ٢٦في  ١٩
واالحتياجات المالية الالزمة التخاذ تدابير فّعالة في مجال الصـــــــــــــــحة العامة مع الحفاظ على الوظائف القائمة. 

الصـــــحة الفلســـــطينية اللجنة الصـــــحية الوطنية المعنية بكوفيد واللجنة الوطنية لمكافحة األوبئة، بدعم وأنشـــــأت وزارة 
فني وتمثيل من منظمة الصـــــــــــحة العالمية، من أجل تعزيز الرصـــــــــــد الفّعال للصـــــــــــحة العامة والحالة الوبائية وتقديم 

تحدة الُقطري فرقة عمل مشـــــــــــتركة بين توصـــــــــــيات إلى لجنة الطوارئ الوطنية الفلســـــــــــطينية. وأنشـــــــــــأ فريق األمم الم
آذار/ مارس  ٢٧وحّدثتها في  ٢٠٢٠آذار/ مارس  ١٤، نشــــــــــــرت خطة اســــــــــــتجابة في ١٩-الوكاالت لُتعنى بكوفيد

، وفيما يتعلق باالســتجابة الصــحية، غطت أعداد المواد ٢٠٢١كانون الثاني/ يناير  ٢٨وفي  ٣نيســان/ أبريل. ٢٣و
من أجهزة التنفس الصــــــــــــناعي،  ٪٩٢ياجات التدبير العالجي للحاالت الُمحددة، المســــــــــــّلمة أو المشــــــــــــتراة لتلبية احت

من األسّرة اإلضافية في وحدات العناية  ٪٦٦زات األكسجين، ركّ من مُ  ٪٨٨من أجهزة مراقبة المرضى، و ٪١١٩و
يات كانت عمل من أســـــــــــــــرة المرضـــــــــــــــى اإلضـــــــــــــــافية. وفيما يتعلق بالوقاية من العدوى ومكافحتها، ٪٨٨المركزة، و
٪ من أجهزة ١٣٠٪ من األقنعة الجراحية الالزمة، و٦٨في هذا التاريخ نفســــــــــــه قد غطت  ئهاالمواد وشــــــــــــرا  تســــــــــــليم
٪ من القفازات الجراحية. وفي ذلك الحين، وفيما يتعلق بالمعدات المختبرية، كانت عمليات ١١٧و N-95  التنفس

٪ من االحتيـاجات من اختبـارات تفـاعـل ٥١قد لبـت  ٢٠٢١كانون الثـاني/ ينـاير  ٢٨التســـــــــــــــليم والشـــــــــــــــراء بحلول 
 ٤٪ من االحتياجات من المسحات/ الوسائط لجمع العينات.٥٣و ١٩-البوليميراز المتسلسل لكوفيد

  
وفيما يتعلق باإلبالغ عن المخاطر والمشـــــــاركة المجتمعية، أنشـــــــأت وزارة الصـــــــحة الفلســـــــطينية فرقة عمل  - ٢٠

سطين والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، مع تمثيل من وكاالت تضم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبنك فل
تنفيذ حملة وطنية للتوعية الصـــــــــــــــحية. ووجد  هذه الفرقة توّلتو األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية، 

، أن نصــــــــف المجيبين لديهم ٢٠٢٠شــــــــر في ســــــــبتمبر/ أيلول تقييم ألنشــــــــطة تعزيز الصــــــــحة والوعي المجتمعي، نُ 
متوســـــــطة إلى من ، في حين أن خمســـــــي المجيبين لديهم مســـــــتويات ١٩-ويات عالية من المعرفة حول كوفيدمســـــــت

الذي متثال األشــــخاص ال٪) ٥٢٪) وٕايجابية معتدلة (٤٥بمســــتويات إيجابية عالية ( وارتبط ذلك ،عالية من المعرفة

                                                            
 .٢٠٢١ ،األونروا من مقدمة معلومات   ١
٢     WAFA News Agency, “Palestinian premier, with emergency powers, shuts down country for one 

month over corona”; 2020. (https://english.wafa.ps/Pages/Details/101601, accessed 11 March 2021). 
٣           United Nations Humanitarian Country Team in the occupied Palestinian territory. COVID-19 

Response Plan; 2020. (https://www.ochaopt.org/sites/default/files/covid-19-response-plan-inter-
agency-opt.pdf, accessed 11 March 2021).  

٤        United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the occupied Palestinian 
territory, COVID-19 Emergency Situation Report 27 (14–28 January 2021); 2021. 
(https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-report-27, accessed 11 March 2021).  
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تي تواجه االمتثال لتدابير الصــحة العامة ومع ذلك، فقد شــملت العقبات ال ١لممارســات الوقائية.بلغوا عنه بأنفســهم ل
من الناحية العملية األثر االقتصــــادي للقيود المفروضــــة إلى جانب االفتقار إلى الضــــمان االجتماعي الكافي، حيث 

من المجيبين عن قلقهم إزاء أثر الجائحة على دخل األســـــــــرة. كما وجد المســـــــــح أثرًا كبيرًا على الصـــــــــحة  ٪٩٠أبلغ 
. وعلى مدى الجائحة، تراجع االمتثال العام لإلرشـــــــــادات اللتين أبلغ األشـــــــــخاص عنهما بأنفســـــــــهمة العافية النفســـــــــيو 

 ٢تراجعًا كبيرًا. ١٩-واللوائح الرامية إلى منع انتشار كوفيد
  

مًا، تمكن من رســــــــوخًا تاوبفضــــــــل رســــــــوخ نظام ترصــــــــد الصــــــــحة العامة في األرض الفلســــــــطينية المحتلة  - ٢١
 ١٩-بجمع البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها، فيما يتعلق بمجموع حاالت كوفيد ١٩-لتفشــي كوفيداالســتجابة بفعالية 

واالتجــاهــات عبر الزمــان والمكــان،  ،والوفيــات النــاجمــة عنــه ،والحــاالت المتعــافيــة ،والحــاالت النشـــــــــــــــيطــة ،المؤكــدة
حيين والمســـــافرين والعاملين في وتصـــــنيف البيانات حســـــب العمر ونوع الجنس والفئات المحددة، مثل العاملين الصـــــ

وقد أدى افتقار الســــلطة الفلســــطينية إلى الســــيطرة الفعلية على القدس  ٣إســــرائيل ومســــتوطناتها في الضــــفة الغربية.
، إلى ٢٠٢٠تنســــيقها مع الســــلطات اإلســــرائيلية في الفترة بين أيار/ مايو وتشــــرين الثاني/ نوفمبر  وتوقفالشــــرقية، 

الفلســــــــــــطينية في المدينة على نحو وثيق وشــــــــــــامل. وكانت  ١٩-شــــــــــــافها لحاالت كوفيددون اكت حالتخلق عقبات 
البيانات التي أبلغت عنها وزارة الصــــحة الفلســــطينية بشــــأن الحاالت اإليجابية بين الفلســــطينيين في القدس الشــــرقية 

د الفّعال على الكشـــف الشـــامل عن حســـتمدّ مُ   ١٩-االت كوفيدة من مصـــادر عامة وغير رســـمية. وقد اعتمد الترصـــّ
بين الســــــكان عن طريق توافر االختبارات والمعدات المختبرية. وفي الضــــــفة الغربية، تجاوز معدل النتائج اإليجابية 

، ما يشــير إلى أن أكثر من ثالثة من كل ٢٠٢٠٪ في بداية نيســان/ أبريل ٣٠التي أجريت،  ١٩-الختبارات كوفيد
بين  ١٩-ت االختبــار ربمــا كــانــت غير كــافيــة لعــدد حــاالت كوفيــداختبــارات أجريــت كــانــت إيجــابيــة وأن معــدال ١٠

٪ في المتوســــــــــط في الفترة من نهاية تشــــــــــرين ٢٠الســــــــــكان. وارتفع معدل النتائج اإليجابية مرة أخرى إلى أكثر من 
. وظل هذا ات، التي شـــــهدت ذروة حادة في معدل اإلصـــــاب٢٠٢٠الثاني/ نوفمبر إلى نهاية كانون األول/ ديســـــمبر 

وشــــــــهد قطاع غزة  ٢٠٢٠.٤٪ طوال الفترة من نهاية نيســــــــان/ أبريل إلى منتصــــــــف حزيران/ يونيو ٥أقل من  الرقم
٪ في منتصــــــف أيلول/ ٤أيضــــــًا زيادة كبيرة في معدل النتائج اإليجابية، حيث بدأت أدنى مســــــتوياته التي قلت عن 

وحدثت  ٢٠٢٠.٥ل/ ديســــمبر ٪ في منتصــــف كانون األو ٣٧ســــبتمبر لتصــــل إلى أعلى مســــتوياته التي زادت على 
وفي أعقاب فترة من النقص الحاد  ١٩-حاالت كوفيدلهذه الزيادة في معدل النتائج اإليجابية في ســــــــياق ذروة حادة 

 في مجموعات أدوات الفحوص المختبرية في قطاع غزة.
  

ق وكان التحكم في تحركات الســـــــــــكان وتنفيذ تدابير الحجر الصـــــــــــحي في نقاط الدخول ضـــــــــــروريين لتحقي - ٢٢
. وفي األرض الفلســطينية المحتلة، تخضــع جميع نقاط الدخول باســتثناء ١٩-اســتجابة الصــحة العامة الفّعالة لكوفيد

                                                            
١         ABC Consulting, KAP Study for the “Risk Communication and Community Engagement Plan 

(RCCE)” for the State of Palestine; 2020.  
٢  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the occupied Palestinian          

territory, COVID-19 Emergency Situation Report 25 (17–30 December 2020); 2020. 
(https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-report-25, accessed 11 March 2021). 

 –المرصــد االلكتروني لفيروس كورونا المســتجد . (٢٠٢١"؛ ١٩-وزارة الصــحة الفلســطينية، "المرصــد اإللكتروني لكوفيد   ٣
 ).٢٠٢١آذار/ مارس  ١١، تم االطالع في )moh.ps( ١٩-كوفيد

 .٢٠٢١بيانات مقدمة من المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة،    ٤
٥      Palestinian Ministry of Health, Palestinian National Institute of Public Health and WHO, “COVID-

19 Cases in the Gaza Strip: Weekly epidemiological bulletin from (10/01 TO 16/01 2021) and (17/01 
TO 23/01 2021)”; 2021. (http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/COVID-
19_Gaza_epidemiological_bulletin_24Jan2021.pdf?ua=1, accessed 11 March 2021).  
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، أفادت ٢٠٢٠آذار/ مارس  ١٨لســــــيطرة إســــــرائيل وتتطلب التنســــــيق معها. وفي  ،معبر رفح الحدودي إلى مصــــــر
خذة الحتواء الفيروس في تّ ية بشـــأن التدابير المُ الســـلطة الفلســـطينية بارتفاع مســـتوى التنســـيق مع الســـلطات اإلســـرائيل

ومع ذلك، فقد أعلنت الســــــلطة  ١بيت لحم وحولها، وأقّرت بضــــــرورة ذلك في ســــــياق "الحدود والعالقات المشــــــتركة".
، بعد إعالن إسرائيل عن ضمها ألجزاء كبيرة أخرى من الضفة الغربية، أنها ٢٠٢٠أيار/ مايو  ١٩الفلسطينية في 
من اتفاقاتها مع إسرائيل وأنها ستوقف أنشطة التنسيق مع السلطات اإلسرائيلية. وكان لذلك آثار  ُمعفاة تعتبر نفسها

عميقة على تنســــــــــيق االســــــــــتجابة الصــــــــــحية العامة للجائحة، والســــــــــيما في نقاط الدخول، وأثر على حركة العاملين 
الموافقة على استيراد اإلمدادات الطبية الصحيين وسيارات اإلسعاف والمرضى ومرافقيهم، كما أثر على استصدار 

األســــاســــية. وفي الوقت نفســــه، تواصــــل إســــرائيل فرض قيود بيروقراطية ومادية على حركة الفلســــطينيين من خالل 
نظام التصـــــــــاريح للفلســـــــــطينيين في األرض الفلســـــــــطينية المحتلة خارج القدس الشـــــــــرقية، وهياكلها األســـــــــاســـــــــية من 

 فتيش وحواجز الطرق والجدار العازل في الضفة الغربية.المستوطنات والطرق ونقاط الت
 

وتشـمل الجهود الرامية إلى ضـمان الوقاية الفّعالة من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الصـحية تدابير  - ٢٣
إدارية وبيئية، فضـــًال عن توفير معدات الحماية الشـــخصـــية، بما في ذلك الكمامات والقفازات. وفيما يتعلق بالتدابير 
اإلدارية، عمل الشـــــــــركاء في مجال العمل الصـــــــــحي اإلنســـــــــاني على توفير التدريب للعاملين في الخطوط األمامية 

في األراضي  ١٩-للرعاية الصحية من أجل الحماية الفّعالة من فيروسات الجهاز التنفسي. ومنذ بداية تفشي كوفيد
حدثًا تدريبيًا  ٧٥مت المنظمات الصــــــحية الشــــــريكة ، قد٢٠٢١حتى نهاية كانون الثاني/ يناير  المحتلةالفلســــــطينية 
عامًال  ٤٣٥٦، كان ما ال يقل عن ٢٠٢١شباط/ فبراير  ٢عامًال في الرعاية الصحية. وبحلول  ٤١٨٢استفاد منه 

كــانون الثــاني/  ٢٦في الضـــــــــــــــفــة الغربيــة، في  ٢٣١٤( ١٩-في الرعــايــة الصـــــــــــــــحيــة قــد أصـــــــــــــــيــب بفيروس كوفيــد
واعتمدت المرافق الصـــــــــــــــحية أيضـــــــــــــــًا بروتوكوالت جديدة لتقليل مخاطر  ٢غزة).في قطاع  ٢٠٤٢؛ و٢٠٢١ يناير
ع في خدمات التطبيب  ١٩-كوفيد على المرضـــــى والموظفين، بما في ذلك الحد من االســـــتشـــــارات المباشـــــرة والتوســـــّ
 عد.بُ   عن
  

في األرض الفلســـــــــــــطينية المحتلة، نّفذت الســـــــــــــلطة الفلســـــــــــــطينية  ١٩-وفي وقت مبكر من تفشـــــــــــــي كوفيد - ٢٤
ت الفعلية في قطاع غزة إجراءات الحجر الصـــــــحي الصـــــــارمة، بما في ذلك الحجر الصـــــــحي اإللزامي في والســـــــلطا

مرافق محددة. وفي الضـــــفة الغربية، ُألغيت هذه الســـــياســـــة تدريجيًا مع زيادة عدد الحاالت، مع التحّول نحو الحجر 
ددة ظلت ســارية في قطاع غزة من الصــحي والعزل المنزليين. ولكن ســياســة الحجر الصــحي اإللزامي في مرافق مح

، واستمرت بعد أول ظهور لالنتشار المجتمعي للفيروس ٢٠٢٠تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٤آذار/ مارس وحتى  ١٥
بقت هذه الســـــياســـــة على جميع األشـــــخاص الذين يدخلون قطاع غزة، . وقد طُ ٢٠٢٠آب/ أغســـــطس  ٢٤هناك في 

وشـــمل ذلك المرضـــى ومرافقيهم العائدين بعد تلقي الرعاية الصـــحية باســـتثناء بعض العاملين في المجال اإلنســـاني. 
يومًا. وبالمثل، أنشـــــــــأت  ٢١آب/ أغســــــــطس، كانت مدة الحجر الصــــــــحي المطلوبة  ٢٤خارج قطاع غزة؛ وبحلول 

السلطة الفلسطينية والسلطات الفعلية، بدءًا من مرحلة مبكرة، مراكز عزل الستيعاب األشخاص المصابين بحاالت 
. وفي أعقاب انتشار العدوى المجتمعية، جرى التحّول األعراضالمؤكدة، بغض النظر عن مدى وخامة  ١٩-كوفيد

 نحو العزل المنزلي، مع الحد من دخول المستشفيات وفقًا لوخامة األعراض.
  

ع في الخدمات الصـــحية وتكييفها لتحســـين الكشـــف لتدبير العالجي للحاالت، كان التوفير اول - ٢٥ بد من التوســـّ
وعالجهم على نحو فّعال. وفي القدس الشرقية، ُحدد مستشفى القديس  ١٩-ن األشخاص المصابين بعدوى كوفيدع

، وُأنشـــئ جناح إضـــافي في مســـتشـــفى ١٩-يوســـف ومســـتشـــفى المقاصـــد مركزين لعالج المرضـــى المصـــابين بكوفيد

                                                            
١ Abu Toameh, K., “ Israel, Palestinians set up joint operations room to combat coronavirus”               

Jerusalem Post. (www.jpost.com/israel-news/israel-palestinians-set-up-joint-operations-room-to-
combat-coronavirus-621431, accessed 11 March 2021). 

 .٢٠٢١بيانات مقدمة من المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة،    ٢



  /22A74    ٧٤/٢٢ج

13 

 ١سريرًا. ٧٢إلى  ٥٠الشرقية من في مستشفيات القدس  ١٩-لزيادة القدرة االستيعابية لعالج كوفيد ،القديس يوسف
  وفي الضـــــــــــــــفة الغربية خارج القدس، أعيد اســـــــــــــــتخدام مركز بيت لحم لتأهيل مدمني المخدرات لعالج مرضـــــــــــــــى 

. كما ١٩-، في حين خّصص كل مستشفى تابع لوزارة الصحة جناحًا لعالج المرضى المصابين بكوفيد١٩-كوفيد
عينة تجاوز الحاجة قدرة العنابر المُ تية خارج وزارة الصحة حيثما تعين التفاوض بشأن خدمات مقدمي الرعاية الصح

 ١٩-في الضفة الغربية. وفي قطاع غزة، ُأعيد استخدام مستشفى غزة األوروبي في خان يونس لتلقي حاالت كوفيد
المتوســــــطة والوخيمة والحرجة، في حين اســــــتقبل المســــــتشــــــفى التركي في قطاع غزة المرضــــــى المصــــــابين بحاالت 

، كانت الســــــــــعة االســــــــــتيعابية في قطاع غزة ٢٠٢٠المتوســــــــــطة الوخامة. وفي تشــــــــــرين الثاني/ نوفمبر  ١٩-يدكوف
ســــريرًا في وحدات العناية المركزة (للحاالت الوخيمة الحرجة، جميعها في مســــتشــــفى غزة  ٧٠، ١٩-لمرضــــى كوفيد
الوخيمة، جميعها في  ١٩-كوفيد ســـــريرًا من أســـــرة االعتماد الفائق (للمرضـــــى المصـــــابين بحاالت ٨٠األوروبي)؛ و

ســريرًا في مســتشــفى غزة  ١٨٠ســريرًا من أســّرة المســتشــفيات للحاالت المتوســطة ( ٣٥٠مســتشــفى غزة األوروبي)؛ و
كما دعم الشــــــركاء في العمل الصــــــحي اإلنســــــاني تعزيز بروتوكوالت  ٢في المســــــتشــــــفى التركي). ١٧٠األوروبي؛ و

عامًال صـــــــــــــــحيـًا، بمـا في ذلك  ٦٣٧لك أن المنظمـة دعمـت بنـاء قدرات التـدبير العالجي للحـاالت. ومثـال على ذ
األطباء والممرضـــــــون الذين يتولون فرز األمراض التنفســـــــية والتدبير العالجي لرعاية الحاالت الوخيمة والحرجة في 

ســـــطينية ، كان معدل إماتة الحاالت في األراضـــــي الفل٢٠٢١كانون الثاني/ يناير  ٢٨وحدات العناية المركزة. وفي 
٪) ١,٣٪) ولكنه يقل عنه في األردن (٠,٧٥إســـرائيل (المعدل في مقارنًة ب ســـيئاً عد هذا المعدل يُ و  ٣.٪١,١المحتلة 

يشـــــــير إلى نقص  ١٩-ومع ذلك، فإن ارتفاع معدل النتائج اإليجابية الختبار كوفيد ٤٪) المجاورين.٥,٥ومصـــــــر (
الطفيفة/ المتوســـــــــطة غير المكتشـــــــــفة، ما يؤثر  ١٩-لوازم االختبار المتاحة وٕالى وجود عدد أكبر من حاالت كوفيد

 على مقام الكسر عند حساب معدل إماتة الحاالت ويؤدي إلى تضخيمه.
  

ين األرواح كل عام، وأصــــــــــبحت أداة حاســــــــــمة في الجهود الرامية إلى القضــــــــــاء على نقذ اللقاحات ماليوتُ  - ٢٦
، قدمت الســــــلطة الفلســــــطينية طلبًا للحصــــــول على لقاحات ٢٠٢٠. وفي كانون األول/ ديســــــمبر ١٩-جائحة كوفيد

 على الصــــــــعيد ١٩-للفلســــــــطينيين في الضــــــــفة الغربية وقطاع غزة من خالل مرفق إتاحة لقاحات كوفيد ١٩-كوفيد
، أكد مرفق كوفاكس/ آلية ٢٠٢١كانون الثاني/ يناير  ٣٠في و العالمي (كوفاكس)/ آلية االلتزام المســـــــبق للســـــــوق. 

جرعة أولية من لقاح  ٣٧ ٤٤٠االلتزام المســــــــبق للســــــــوق موافقته على حصــــــــول األرض الفلســــــــطينية المحتلة على 
ص للعاملين في الخطوط األمامية للرعاية الفايزر/ بيونتك، تُ  مازالت قيد الموافقة على اتفاقات التوريد و صــحية خصــّ

ســترازينيكا في وقت الحق، وتســليمها في الفترة من أجرعة أخرى من لقاح  ٢٤٠ ٠٠٠مع المصــنعين، وتوقع توفير 
. وأعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها إزاء وفاء إســـــــرائيل بالتزاماتها ٢٠٢١آذار/ مارس إلى حزيران/ يونيو 

ز الشــواغل بموجب اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بتطعيم الفلســطينيين في األرض الفلســطينية المحتلة. وتركّ المقطوعة 
) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على واجب إســـرائيل بوصـــفها القوة المحتلة ١(٥٥بصـــفة خاصـــة على المادة 

                                                            
 .٢٠٢١ الشرقية، القدس مستشفيات شبكة من مقدمة بيانات   ١
 .٢٠٢١بيانات مقدمة من السلطات الصحية في قطاع غزة،    ٢
آذار/  ١٠) في األرض الفلسطينية المحتلة"؛ ١٩-(كوفيدمنظمة الصحة العالمية، "مرض فيروس كورونا    ٣

. ٢٠٢١  مارس
)https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODJlYWM1YTEtNDAxZS00OTFlLThkZjktNDA1ODY2OGQ3NGJkIiwidCI

6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9 آذار/  ١١، تم االطالع في
 ).٢٠٢١  مارس
٤        United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the occupied Palestinian 

territory, COVID-19 Emergency Situation Report 28 | February 2021; 2021. 
(https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-report-28, accessed 11 March 2021).  
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وفي  ١ة، بأقصــــى ما تســــمح به وســــائلها.أن تعمل على ضــــمان تزويد الســــكان المدنيين المحتلين باإلمدادات الطبي
، اقتصــــر المســــتحقون ٢٠٢٠في ديســــمبر/ كانون األول  ١٩-البداية، عندما بدأت إســــرائيل التطعيم بلقاحات كوفيد

للحصـــــــــول على التطعيم على الفلســـــــــطينيين المقيمين في القدس الشـــــــــرقية، والســـــــــجناء الفلســـــــــطينيين في الســـــــــجون 
يين في الرعاية الصــحية في المســتشــفيات اإلســرائيلية أو المســتشــفيات الفلســطينية في اإلســرائيلية، والعاملين الفلســطين

ي تطعيم الفلســـطينيين الحاصـــلين ف ٢٠٢١القدس الشـــرقية. وفي وقت الحق، بدأت إســـرائيل منذ بداية آذار/ مارس 
، ٢٠٢١ي/ يناير لعمل في إســـــــرائيل ومســـــــتوطناتها في الضـــــــفة الغربية. وبحلول نهاية كانون الثاناعلى تصـــــــاريح 

جرعة من اللقاحات إلى الســـلطة الفلســـطينية. واســـتكملت وزارة الصـــحة الفلســـطينية  ٢٠٠٠كانت إســـرائيل قد أحالت 
خطتها الوطنية للنشـــــــــــــــر والتطعيم من أجل التوزيع العادل للقاحات الواردة من خالل مرفق كوفاكس/ آلية االلتزام 

لضــــفة الغربية وقطاع غزة، التي اســــتهدفت إعطاء األولوية لحماية المســــبق للســــوق على الســــكان الفلســــطينيين في ا
العاملين في الخطوط األمامية للرعاية الصــــحية واألشــــخاص ذوي االســــتعداد األســــاســــي لإلصــــابة بعواقب الفيروس 
الصــــــحية األشــــــد وخامة، وفقًا لتوصــــــيات المنظمة. وتشــــــير النتائج الخاصــــــة بدراســــــة نوعية أجريت في بداية آذار/ 

في األرض الفلســطينية المحتلة، على الرغم من ارتفاع  ١٩-رس إلى وجود قدر كبير من التشــكك في لقاح كوفيدما
 ٢معدالت األخذ بسائر اللقاحات في الماضي.

  
وقد تأثر الحفاظ على تزويد الســكان بالخدمات الصــحية األســاســية ســلبًا بضــرورة إعادة تخصــيص الموارد  - ٢٧

. ففي قطاع غزة مثًال، لم يظل ١٩-د البشــــــــــرية، من أجل التأهب واالســــــــــتجابة لكوفيدالمحدودة، بما في ذلك الموار 
في  ١٩-٪)، مفتوحــًا طوال فترة تفشـــــــــــــــي كوفيــد٢٢( ٥٤مرافقــًا من مرافق الرعــايــة األوليــة البــالغ عــددهــا  ١٢  إال

ول/ ٪) ظلت مغلقة بحلول نهاية تشـــــــــــــــرين األ٢٢منشــــــــــــــــأة ( ١٢األراضـــــــــــــــي الفلســـــــــــــــطينية المحتلة، في حين أن 
ذلت الجهود لضـــمان اســـتمرار تقديم الخدمات األســـاســـية، مثل التمنيع، والرعاية الســـابقة للوالدة وبُ  ٢٠٢٠.٣  أكتوبر

عد أو والالحقة لها، والتدبير العالجي للحاالت المزمنة، فضــــــــًال عن تكييف الخدمات العتماد االســــــــتشــــــــارات عن بُ 
ت وتغطيتها تواجه تحديات بســــــــــــبب تراجع القدرات واإلجهاد. عد، حيثما أمكن؛ غير أن جودة الخدماالتطبيب عن بُ 

٪ في معدل دخول المسـتشــفيات ٤٠وبالمثل، شـهدت مسـتشـفيات القدس الشـرقية في الضـفة الغربية انخفاضـًا بنسـبة 
ومع القيود  ٢٠١٩.٤بهذين الشــــــــهرين من عام  ٪ في نيســــــــان/ أبريل، مقارنةً ٥٤وبنســــــــبة  ٢٠٢٠ في آذار/ مارس

٪ في ٥٠وضــة على دخول قطاع غزة، انخفضــت نســبة اإلحاالت إلى مســتشــفيات القدس الشــرقية من الشــديدة المفر 
المواعيد المحددة الستشارات العيادات  عدد وانخفض ٢٠٢٠.٥٪ في عام ٣٦إلى  ٢٠١٩النصف األخير من عام 

ين الشــهرين من بهذ ، مقارنةً ٢٠٢٠٪ في نيســان/ أبريل ٧٢وبنســبة  ٢٠٢٠٪ في آذار/ مارس ٥٧الخارجية بنســبة 
غير  اتالجراحـــ إجراء ٪ ومعـــدل٦٦٪ و٤٣الجراحـــات االختيـــاريـــة بنســـــــــــــــبـــة إجراء ، وانخفض معـــدل ٢٠١٩عـــام 

وشــــهدت مســــتشــــفيات  ٢٠١٩.٦عام هما في ٪ في هذين الشــــهرين مقارنة ب٧٤٪ و٦٨االختيارية األســــاســــية بنســــبة 
                                                            

١   Racism and Institutionalised Discrimination in the Roll-Out of the COVID-19 Vaccine”, PNGO          
PNIN & PHROC Joint Statement; 2021 (https://www.alhaq.org/advocacy/17767.html, accessed 11 
March 2021). 

 .٢٠٢١معلومات مقدمة من مجموعة الحماية في األرض الفلسطينية المحتلة،    ٢
 .٢٠٢١بيانات مقدمة من وزارة الصحة الفلسطينية،    ٣
آذار/  ١٠) في األرض الفلسطينية المحتلة"؛ تم االطالع في ١٩-منظمة الصحة العالمية، "مرض فيروس كورونا (كوفيد ٤

. ٢٠٢١مارس 
)https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODJlYWM1YTEtNDAxZS00OTFlLThkZjktNDA1ODY2OGQ3NGJkIiwidCI

6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9 آذار/  ١١، تم االطالع في
 ).٢٠٢١  مارس

 .٢٠٢١لفلسطينية، بيانات مقدمة من دائرة شراء الخدمة بوزارة الصحة ا   ٥
 .٢٠٢١مقدمة من شبكة مستشفيات القدس الشرقية،  بيانات   ٦
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وزارة الصــــــــحة الفلســــــــطينية في الضــــــــفة الغربية خارج القدس الشــــــــرقية، انخفاضــــــــًا كبيرًا مماثًال في مختلف مقاييس 
، كانت أكبر التراجعات الملحوظة في ٢٠٢٠اســــــتخدام المســــــتشــــــفيات. وفي الفترة من آذار/ مارس إلى أيار/ مايو 

)، والعمليات ٪٨١عيادات الخارجية في المستشفيات (انخفاض بنسبة المواعيد المحددة للمعدالت نيسان/ أبريل في 
)، والدخول ٪٤٩)، والدخول إلى أقســام الطوارئ في المســتشــفيات (انخفاض بنســبة ٪٥١الجراحية (انخفاض بنســبة 

 ).٪٢٣)، وشغل أسّرة المستشفيات (انخفاض بنسبة ٪٣٠العام إلى المستشفيات (انخفاض بنسبة 
  

يتعلق بتوفير الرعاية الصحية اإلنسانية األساسية، أدى الطلب الضخم وٕاعادة توجيه الجهود بسبب وفيما  - ٢٨
. ونتيجة ٢٠٢٠إلى إعاقة قدرة شــــــــــركاء مجموعة الصــــــــــحة على تحقيق الغايات المحددة في بداية عام  ١٩-كوفيد

ستهدفها البرنامج الخاص للبحث من المجموعة السكانية التي ي ٪٥٨لذلك، لم يتمكن الشركاء من الوصول إال إلى 
وصندوق  ،والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

والبنك الدولي. وأثر نقص  ،ومنظمة الصـــــــــــــــحة العالمية ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،األمم المتحدة للســـــــــــــــكان
دة المتعلقة بالبرنامج الخاص، مثل تقديم خدمات العيادات المتنقلة، التي األنشـــــطة المحدّ  التمويل تأثيرًا شـــــديدًا على

، مثل القيود ١٩-. كما أن تدابير الصـــــــــحة العامة التي اُتخذت لمكافحة كوفيد٪٣٦ بنســـــــــبة ل أنشـــــــــطتها إالموّ تُ لم 
شـــطة البرنامج الخاص في معظم المفروضـــة على الحركة، أدت أيضـــًا إلى إرجاء أو تكييف العديد من الشـــركاء ألن

 .٢٠٢٠عام 
  

  وٕاسرائيل الفلسطينية السلطة بين التنسيق وتوقف األساسية الصحية الخدمات إتاحة أمام العقبات تفاقم
  

، مع تفاقم العقبات الطويلة ٢٠٢٠استمرت إسرائيل في تنفيذ نظام إصدار التصاريح للفلسطينيين في عام  - ٢٩
دخول المرضـــــى الفلســـــطينيين ومرافقيهم والعاملين في الرعاية الصـــــحية وســـــيارات اإلســـــعاف في  التي تواجهاألجل 

. وبحلول نهاية شـــــباط/ فبراير، وقبل التنســـــيق بين الســـــلطة الفلســـــطينية وٕاســـــرائيل وتوقف ١٩-ســـــياق جائحة كوفيد
طلب للحصول على تصريح للمرضى من  ١٠٠٠في األرض الفلسطينية المحتلة، كان أكثر من  ١٩-تفشي كوفيد
كلل بالنجاح، إما لم يطلب للحصـــــــول على تصـــــــريح للمرضـــــــى من الضـــــــفة الغربية  ١٥٠٠وأكثر من  ١قطاع غزة

وفيما يتعلق بقطاع  ٢بحلول الموعد المحدد للمريض في المســـتشـــفى. بســـبب رفض إســـرائيل أو عدم ردها ردًا نهائياً 
فبراير شــــباط/ يناير و كانون الثاني/ ٪ من طلبات التصــــاريح للمرضــــى المقدمة في ٦٩غزة، صــــدرت الموافقة على 

٪ من طلبات التصــــــــاريح ٨١الموافقة على  للســــــــفر من أجل الحصــــــــول على الرعاية الصــــــــحية، في حين صــــــــدرت
، كان هناك ٢٠٢٠طلبًا. وبحلول نيســــــــــان/ أبريل  ١٦ ٥٧٤مة في الضــــــــــفة الغربية والبالغ عددها للمرضــــــــــى المقد

في عدد طلبات التصـــــــــاريح للمرضـــــــــى والمرافقين من قطاع غزة والضـــــــــفة الغربية، خارج  ٪٩٠انخفاض بأكثر من 
جل  ١،٢.شـــباط/ فبرايربعدد الطلبات الشـــهرية المقدمة في شـــهري كانون الثاني/ يناير و  القدس الشـــرقية، مقارنةً  وســـُ

المرافقين الذين خرجوا عبر نقطة التفتيش في بيت حانون (إيرز) من أجل و انخفاض مماثل في عدد المرضـــــــــــــــى 
الوصول إلى باقي األراضي الفلسطينية المحتلة وٕاسرائيل واألردن من قطاع غزة. وكان االنخفاض في عدد طلبات 

اإلحاالت الصـــــادرة عن وزارة الصـــــحة  عدد بقدر متناســـــب من االنخفاض فيالتصـــــاريح للمرضـــــى والمرافقين أكبر 
٪ في قطاع غزة، مقارنة ٦٠٪ في الضــفة الغربية و٤١بنســبة  ٢٠٢٠أبريل نيســان/ ي انخفض في ذالفلســطينية، ال

لصــادرة بعدد اإلحاالت الشــهرية في الشــهرين األولين من العام. وفي الضــفة الغربية، عاد العدد الشــهري لإلحاالت ا

                                                            
 .٢٠٢١بيانات مقدمة من مكتب االتصال المعني بالصحة في قطاع غزة،    ١
 .٢٠٢١ الفلسطيني، المدنية الشؤون مكتب من مقدمة بيانات   ٢
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وانخفض عدد طلبات التصــاريح للمرضــى بنســبة  ٢٠٢٠،١بحلول حزيران/ يونيو  ١٩-إلى مســتويات ما قبل كوفيد
بًا على مدار العام). ٧٨ ٣٨٥إلى  ١١٢ ٨٨١(من  ٢٠١٩بأكمله مقارنة بعام  ٢٠٢٠٪ في عام ٣١ ومع  ٢طل

بلغ متوســــــط عدد اإلحاالت الشــــــهرية  ذلك فقد ظلت أعداد اإلحاالت منخفضــــــة في قطاع غزة في بقية العام، حيث
(انخفاض  ٢٠٢٠ديســـــــــــــــمبر كانون األول/ أبريل إلى نيســــــــــــــــان/ إحالة في الفترة من  ١١٢٢للمرضـــــــــــــــى في غزة 

٪ في ٨٢اإلحاالت خارج قطاع غزة، حيث انخفض من  عدد بقدر متناســـــــــــــــب على التأثيروزاد  ٣٪).٥٦  بنســـــــــــــــبة
٪ ٧٠في نســــــبة اإلحاالت التي تتطلب تصــــــاريح، من ، مع انخفاض مماثل ٢٠٢٠٪ في عام ٦٥إلى  ٢٠١٩  عام

وانخفض عدد الطلبات المســجلة للحصــول على التصــاريح للمرضــى  ١ .٢٠٢٠٪ في عام ٥٢إلى  ٢٠١٩في عام 
 ٢ .٢٠٢٠في عام  ٩٠٨٥إلى  ٢٠١٩في عام  ٢٦ ٢٧٩٪، من ٦٥في قطاع غزة بنسبة 

 
، في ســـياق ٢٠٢٠أيار/ مايو  ١٩يلية في وتوقفت الســـلطة الفلســـطينية عن التنســـيق مع الســـلطات اإلســـرائ - ٣٠

التنســـــيق على طلبات التصـــــاريح، بما في  توقفإعالن إســـــرائيل لضـــــم أجزاء أخرى كبيرة من الضـــــفة الغربية. وأثر 
لحصــــول على اذلك التصــــاريح الخاصــــة بالمرضــــى ومرافقيهم. وفي الضــــفة الغربية، واصــــل المرضــــى تقديم طلبات 

ســـرائيلية من خالل مكتب التنســـيق اإلســـرائيلي المحلي الواقع في الضـــفة الغربية. تصـــاريح مباشـــرة إلى الســـلطات اإل
ولكن المرضـــــــــــى ومرافقيهم في قطاع غزة كانوا يعتمدون على تنســـــــــــيق طلبات التصـــــــــــاريح من خالل طرف ثالث. 

ما في ذلك أيار/ مايو، ب ١٩ة منظمات المساعدة للمرضى ومرافقيهم بشأن طلبات التصاريح اعتبارًا من وقدمت عدّ 
المركز الفلســطيني لحقوق اإلنســان، وأطباء لحقوق اإلنســان في إســرائيل، ومســتشــفى أوغوســتا فيكتوريا، ومســتشـــفى 

أيلول/ ســبتمبر، أنشــأت منظمة  ٦المقاصــد، ومســتشــفى ســانت جون، واللجنة الدولية للصــليب األحمر. واعتبارًا من 
التصـــــــــاريح ُأدمجت في نظام اإلحالة التابع لوزارة الصـــــــــحة الصـــــــــحة العالمية آلية تنســـــــــيق مؤقتة في نظام لطلبات 

ن هذا الدمج من زيادة القدرة على إدارة الطلب الكبير على التصـــاريح للمرضـــى ومرافقيهم الذي الفلســـطينية. وقد مكّ 
ل عدد اإلحاالت ، ســــــجّ ٢٠٢٠تجاوز قدرات المنظمات األخرى. وفي الفترة من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ ســــــبتمبر 

الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية انخفاضًا شهريًا، يتماشى مع القدرة المحدودة على الحصول على التصاريح، 
حالة في أيلول/ ســـــــــبتمبر. وزاد عدد اإلحاالت زيادة معتدلة بعد بدء  ٧٨٣حالة في حزيران/ يونيو إلى  ١٢٨٨من 

، حيث أعادت الســلطة الفلســطينية التنســيق ٢٠٢٠ســبتمبر العمل بآلية التنســيق المؤقتة التابعة للمنظمة في أيلول/ 
 .٢٠٢٠تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٤مع السلطات اإلسرائيلية في 

 
 اً كبير  تأثراً في مصـــــــــر واألردن المجاورتين، تأثر المرور من هذين البلدين وٕاليهما  ١٩-ومع تفشـــــــــي كوفيد - ٣١

ل أي حاالت خروج من ســــــجّ ، لم تُ ٢٠٢٠يوليو  /في الفترة من نيســــــان/ أبريل إلى تموزف. ٢٠٢٠خالل معظم عام 
قطاع غزة إلى مصـــــــــــر. وعلى الرغم من ذلك، اســـــــــــتمر إصـــــــــــدار اإلحاالت إلى مصـــــــــــر، حيث صـــــــــــدر أكثر من 

. كما أن عبور الفلسطينيين من الضفة الغربية ٢٠٢٠ نيويو  /حزيرانإلى  نيسان/ أبريلإحالة في الفترة من   ١١٠٠
 مــارس /آذار نــه لم تكن هنـــاك إحــاالت إلى األردن فيأمعظم العـــام. وفي حين إلى األردن لم يكن ممكنـــًا خالل 

، ولم تكن هناك إال إحالتان في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، فقد أصــدرت وزارة الصــحة أكثر ٢٠٢٠ ونيســان/ أبريل
ظمة حالة قت المنثّ و . وقد ديســـــــــــــــمبر /كانون األولإلى  أغســـــــــــــــطس آب/ إحالة إلى األردن في الفترة من  ١٠٠من 

منال، وهي طفلة في الســادســة من العمر من مخيم جباليا لالجئين في قطاع غزة، لم تتمكن من الســفر إلى األردن 
آذار/ مارس. وبعد أكثر من ثالثة أشــــــــــــهر من االنتظار  ٩في الموعد المحدد إلجراء عملية زرع نخاع عظمي في 

                                                            
ــطيني   ١ ــ ـــ ـــحة الفلسـ ـــ ــراء الخدمات بوزارة الصــ ــ ــ تخص البيانات  ٢٠١٩؛ وفيما يتعلق بعام ٢٠٢١ة، بيانات مقدمة من دائرة شــ

المبّلغ عنها بشأن وجهة اإلحاالت، الفترة من نيسان/ أبريل إلى كانون األول/ ديسمبر بسبب مشكالت في تصنيف البيانات 
 الخاصة بالفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس.

 .٢٠٢١اإلسرائيلية في األراضي، وحدة تنسيق أنشطة الحكومة    ٢
 .٢٠٢١بيانات مقدمة من مكتب االتصال المعني بالصحة في قطاع غزة،    ٣
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لس، عادت إلى قطاع غزة دون تلقي العالج. وبعد قضــــاء في مكان اإلقامة الذي وفره لها مســــتشــــفى النجاح في ناب
 ١آب/ أغسطس في قطاع غزة. ٧يومًا في الحجر الصحي، توفيت منال في   ٢١
 

كما أثرت القيود المفروضـــــــــــة على الحركة على إمكانية وصـــــــــــول العاملين في الرعاية الصـــــــــــحية واألفرقة  - ٣٢
ســيارات اإلســعاف التي تحتاج إلى المرور إلى القدس  . وأما بالنســبة إلى٢٠٢٠الطبية وســيارات اإلســعاف في عام 

٪ منها بالخضــــــــــــــوع إلجراءات "النقل ظهرًا لظهر"، بنقل ٩٧الشــــــــــــــرقية من باقي مناطق الضــــــــــــــفة الغربية، فقد ُألزم 
 ٢لة بلوحات إســـرائيلية.لة بلوحات فلســـطينية إلى ســـيارات اإلســـعاف المســـجّ المرضـــى من ســـيارات اإلســـعاف المســـجّ 

اإلســـــــــــــعاف الفلســـــــــــــطينية إلى تراخيص إســـــــــــــرائيلية إلجراء عملياتها في القدس الشـــــــــــــرقية. وفي  وتحتاج ســـــــــــــيارات
، واجهت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني صعوبات في تجديد تراخيص سيارات اإلسعاف ٢٠٢٠و ٢٠١٩  عامي

ســــــعاف الجديدة التابعة لها، وأفادت بأنها طولبت بإزالة كلمة "فلســــــطين" من شــــــعارها. وكانت تراخيص ســــــيارات اإل
ُتجدد كل ثالثة أشهر ال على أساس ثنائي السنوات (كل سنتين) كما كان يحدث في الماضي، ما أوجد المزيد من 

. وفيما يتعلق ٢٠٢١وقد ُوضـــع حل لهذه المشـــكلة في بداية عام  ٢الطلب اإلداري والبيروقراطي على إدارة التنظيم.
األربعة  لمستشفياتفلوصول إلى أماكن عملهم في القدس الشرقية، بموظفي الصحة الذين يحتاجون إلى تصاريح لل

من طلبات  ٪٩٨، صـــــــدرت الموافقة على من أصـــــــل ســـــــتة مســـــــتشـــــــفيات ٢٠٢٠التي أبلغت عن البيانات في عام 
الموظفين المقدمة للحصـــول على تصـــاريح خالل ســـتة أشـــهر، في حين لم تصـــدر الموافقة إال على أكثر بقليل من 

وفي قطاع غزة، انخفضــــــــــــت طلبات  ٣بات خالل ثالثة أشــــــــــــهر وقوبلت تســــــــــــعة طلبات بالرفض.من هذه الطل ٪١
٪ ٦٤بنســـبة  –بما في ذلك للعاملين في الرعاية الصـــحية  –التصـــاريح لحضـــور التدريب والمؤتمرات وورش العمل 

في بيت وبالمثل، انخفضـــــــــــــت الحاالت المســـــــــــــجلة للخروج عبر نقطة التفتيش  ٢٠٢٠.٤إلى  ٢٠١٩في الفترة من 
 ٥٪.٧٢حانون (إيرز) للموظفين الفلسطينيين التابعين للمنظمات الدولية بنسبة 

 
إلى تفاقم األزمة المالية التي تواجه الســــــــــــلطة  ٢٠٢٠وأدى توقف التنســــــــــــيق مع إســــــــــــرائيل في أيار/ مايو  - ٣٣

ى جميع النفقات الفلســــــــــطينية، التي لم تقبل اإليرادات الضــــــــــريبية التي تجمعها إســــــــــرائيل. وقد أثر هذا الوضــــــــــع عل
الرئيســية لوزارة الصــحة الفلســطينية، أي مدفوعات رواتب الموظفين، والمدفوعات الخاصــة بمقدمي الرعاية الصــحية 
من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات األخرى، مقابل خدمات اإلحالة وتوفير األدوية واللوازم األســاســية، 

دة لمقدمي الرعاية الصــحية الفلســطينيين، مثل مســتشــفيات القدس الشــرقية، وكان للمتأخرات المتزاي ٦وســداد الديون.
صـــي في قطاع غزة، أثر غير مباشـــر على ســـداد  ومســـتشـــفى األهلي في الضـــفة الغربية، ومســـتشـــفى الحياة التخصـــّ
المدفوعات الخاصــــــــة بموظفي المســــــــتشــــــــفيات وعلى قدرة هذه المؤســــــــســــــــات على اســــــــتدامة الخدمات. وفيما يتعلق 

يات القدس الشرقية، جاء ذلك في سياق التراجع الكبير في استخدام الخدمات وشغل األسرة الذي أثر على بمستشف
دخل المســتشــفيات، بســبب انخفاض معدل اإلحاالت والقيود المفروضــة على الحركة التي أثرت بشــكل خاص على 

ة قد تراكمت عليها ديون بقيمة ، كانت وزارة الصــــــــحة الفلســــــــطيني٢٠٢٠قطاع غزة. وبحلول نهاية أيلول/ ســــــــبتمبر 
                                                            

ــحة العالمية، "منال البالغة من العمر    ١ ــ ــ ــ ـــ ــنوات تعود إلى قطاع غزة بعد عجزها عن العبور إلى األردن  ٦منظمة الصــ ــ ــ ـــ ــ ســ
ــة)؛  ــاإلنكليزيـــ ــول على العالج" (بـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ -http://www.emro.who.int/pse/palestine-infocus/6-year-old-manal. (٢٠٢٠للحصــ

returns-to-the-gaza-strip-after-being-unable-to-cross-to-jordan-for-treatment.html /ــــي آذار ـــ ــ ــ ـــالع فــ ـــ ـــ ــ ــم االطــ ـــ ـــ ـــ ، تــ
 ).٢٠٢١  مارس

 .٢٠٢١مقدمة من جمعية الهالل األحمر الفلسطيني،  بيانات   ٢
 .٢٠٢١بيانات مقدمة من مستشفيات القدس الشرقية،    ٣
 .٢٠٢١بيانات مقدمة من مكتب الشؤون المدنية الفلسطيني،    ٤
 .٢٠٢١في قطاع غزة،  ٥/٥بيانات مقدمة من سلطة المعبر    ٥
 .٢٠٢٠؛ ٢٠١٩طيني، التقرير الصحي السنوي: فلسطين مركز المعلومات الصحية الفلس   ٦



  /22A74    ٧٤/٢٢ج

18 

٪) لمســـــتشـــــفى ٧٨ســـــتحقة في معظمها (ســـــتحقة لمســـــتشـــــفيات القدس الشـــــرقية، وكانت مُ مليون دوالر أمريكي مُ   ٦٨
بســــبب  ٢٠٢٠يوليو  ضــــت مســــتشــــفى المقاصــــد بالمثل، لإلغالق شــــبه الكامل في تموز/وتعرّ  ١أوغوســــتا فيكتوريا.

موظفين وحجب رواتب اآلخرين  ١٠٨الديون غير المســـّددة وانخفاض اإليرادات، ما أجبر المســـتشـــفى على تســـريح 
وأما  ٤٪ من رواتبهم خالل الفترات الحرجة.٣٠إلى  صـــــــــــــــفر منما يعادل ضـــــــــــــــها بقدر كبير، حيث تلقوا يخفتأو 

حالين من لمرضى المُ إلى االتراكمية للخدمات المقدمة  مستشفى الحياة التخّصصي في قطاع غزة، فقد بلغت ديونه
. واعتمد المستشفى ٢٠٢٠بحلول نهاية تشرين األول/ أكتوبر  ،مليون شيكل جديد ٥٠قبل وزارة الصحة الفلسطينية 

ســياســة عدم تقديم الخدمات إال لمرضــى الســرطان الذين تعرضــوا لتأخير طلباتهم المقدمة للحصــول على التصــاريح 
، توقف مســـتشـــفى األهلي في الضـــفة الغربية عن اســـتقبال مرضـــى ٢٠٢٠ديســـمبر كانون األول/ ها. وفي أو رفضـــ

ع بســـبب الديون المُ حالين للعالج باالســـتئصـــال باليود المُ ســـرطان الغدة الدرقية المُ  ســـتحقة من وزارة الصـــحة، ومع شـــّ
 حل لهذه المسألة في الشهر نفسه. ُوضعذلك فقد 

  
  الصحية الرعاية على واالعتداءات للعنف ضوالتعرّ  للصحة األساسية المحددات

  
تأثرت جميع جوانب الحياة، بما في ذلك المحددات األســــــــــــاســــــــــــية للصــــــــــــحة، تأثرًا كبيرًا باالحتالل المزمن  - ٣٤

األجل للفلســـــطينيين في الضـــــفة الغربية، بما فيها القدس الشـــــرقية وقطاع غزة.  ةوالحصـــــار الطويل التهجيروحاالت 
ة الهدم اإلســرائيلية إلى هشــاشــة الســكن، والســيما بالنســبة إلى الفلســطينيين في القدس الشــرقية والمنطقة وتؤدي ســياســ

٪ من ٩٦في المنطقة "ج")، و ت٪ من اإلجمالي كان٧٩٪ من عمليات هدم المباني (٩٨"ج"، اللتين شـــــــــــــــهدتا معًا 
وفضًال  ٢٠٢١.٢مارس آذار/ إلى  ٢٠٠٩٪ من اإلجمالي كانوا في المنطقة "ج") في الفترة من عام ٧٢النازحين (

٪) من المباني التي هدمت كانت مشـــــّيدة ألغراض المياه والصـــــرف ٩عن هدم المنازل، فإن واحدًا من كل عشـــــرة (
ويفتقر أكثر من ثلث  ٥متعلقًا بالزراعة. ٪٢٩منها متعلقًا بســــــــــبل العيش و ٪١٣الصــــــــــحي والنظافة، في حين كان 

ويشمل ذلك  ٣الغربية إلمكانية الوصول إلى مصادر المياه التي تخضع لإلدارة المأمونة.) األسر في الضفة ٪٣٤(
مجتمع محلي في المنطقـــة "ج" يعتمـــدون على تجميع ميـــاه  ١٠٠شـــــــــــــــخص في أكثر من  ١٧٠ ٠٠٠أكثر من 

على  عافحوالي ســـتة أضـــباألمطار ونقل إمدادات المياه بالشـــاحنات، في ظل زيادة تكلفة إمدادات مياه الصـــهاريج 
فلســــطيني يتاح لهم اســــتخدام المياه المنقولة باألنابيب ولكن  ٣٥٠ ٠٠٠تكلفة المياه المنقولة باألنابيب، كما يشــــمل 

 هلترًا للفرد يوميًا، أي أقل بكثير من الكم اليومي الذي توصـــــــي به المنظمة وقدر  ٥٠ال يحصـــــــلون إال على أقل من 
مليون متر مكعب من مياه الصرف  ٣٥مستوطنة على األقل لنحو  ٥٠وتشير التقديرات إلى تصريف  ٤لتر. ١٠٠

الصــــحي ســــنويًا في األراضــــي الفلســــطينية، ما يؤدي إلى تلوث الينابيع الطبيعية والمحاصــــيل، وما يترتب على ذلك 
٪ من األســــــــــــــر إلمكانية ٩٦ي قطاع غزة، يفتقر وف ٥،٦من آثار على الثروة الحيوانية وصــــــــــــــحة الســــــــــــــكان عمومًا.

                                                            
 .٢٠٢١مقدمة من شبكة مستشفيات القدس الشرقية،  بيانات   ١
  . ٢٠٢١مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية؛  .الغربية الضفة في والتهجير الهدم عن بيانات   ٢
)https://www.ochaopt.org/data/demolition ٢٠٢١آذار/ مارس  ١١، تم االطالع في.( 
٣           WASH Cluster State of Palestine, “Critical access to water during COVID-19 endangered by a rise in 

demolitions in the West Bank: The case of Masafer Yatta”, 2021. 
 .٢٠٢٠ يناير /الثاني كانون ؛المياه خدمات مقدمي بأداء الخاص التقرير. المياه قطاع لتنظيم الفلسطيني المجلس   ٤
٥   Premiere Urgence International, Environmental Impunity: The impact of Settlements Waste Water 

Discharge in the West Bank; 2021.(https://www.premiere-urgence.org/en/environmental-impunity-the-
impact-of-settlements-waste-water-discharge-in-the-west-bank-2/, accessed 11 March 2021).  

٦   Action Against Hunger, Settlements’ wastewater dumping contaminating lands and springs. Case 
study: Nahhalin, Bethlehem Governorate; 2018 
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٪ من المياه الجوفية التي ُتســـــــتخلص ٤وال يفي إال  ١إلى مصـــــــادر المياه التي تخضـــــــع لإلدارة المأمونة، الوصـــــــول
بمعايير جودة مياه الشرب، وذلك بسبب  ٣مترًا، ١٨٠سنويًا من مستودع المياه الجوفية في غزة الذي تبلغ مساحته 

 ١٠٠ ٠٠٠ســــه، يصــــرف قطاع غزة نحو وفي الوقت نف ٢تســــرب مياه البحر والتلوث بفعل مياه الصــــرف الصــــحي.
وال تفي المعالجة التي تتلقاها هذه المياه  ٤متر مكعب من مياه الصــرف الصــحي في البحر األبيض المتوســط يومياً 

وتؤدي القيود المفروضــة على دخول المواد وتطبيق  ٣بالمعايير الدولية بســبب نقص الطاقة وضــعف البنية التحتية.
عة  ،إســـرائيل لقائمة المواد ذات االســـتخدام المزدوج على األرض الفلســـطينية المحتلة بأكملها مع تطبيقها لقائمة موســـّ

والنظافة  والصــــــــــــــرف الصــــــــــــــحيعلى قطاع غزة، إلى إعاقة الجهود الرامية إلى تعزيز الُبنى التحتية لخدمات المياه 
حية في مرافق الرعاية الصــــحية وقطاع الصــــحة وغيره من القطاعات، أو بنائها أو إصــــالحها. وتشــــمل اآلثار الصــــ

مثل معدات االتصـــــــــــاالت، فضـــــــــــًال عن القيود  من المواد على قطاع الصـــــــــــحة تطبيق لوائح على فئات عريضـــــــــــة
النووي أو بعض المواد المســـــــــــح الطبي المواد الخاصـــــــــــة ب دة (مثلالمفروضـــــــــــة على دخول بعض اإلمدادات المحدّ 

المســـــــتخدمة في األطراف االصـــــــطناعية) وحاالت التأخير المرتبطة بعمليات الموافقة البيروقراطية على توفير قطع 
 الغيار للمعدات الطبية المعقدة.

 
لموارد الطبيعية، والقيود لمن تجزئة األراضــــــي، واإلتاحة المحدودة  نجم عنهر االحتالل المســــــتمر، وما وأثّ  - ٣٥
روضـــــة على التنقل، والقيود المفروضـــــة على الواردات، وانعدام الســـــيطرة على اإليرادات الجمركية، تأثيرًا ســـــلبيًا المف

وفي قطاع غزة،  ٤على االقتصــــــاد الفلســــــطيني، وأســــــهم في ارتفاع مســــــتويات الفقر وانعدام األمن الغذائي والبطالة.
وأدت  ٥ض من أعلى معدالت البطالة في العالم.وأســــهما في بع ،أدى اإلغالق والحصــــار إلى إضــــعاف االقتصــــاد

، بلغت نســـــــــــــــبة البطالة في قطاع غزة ٢٠٢٠إلى تفاقم الوضـــــــــــــــع. ففي الربع الثاني من عام  ١٩-جائحة كوفيد
وتزداد  ٧في األرض الفلســــــــــطينية المحتلة. ١٩-في الربع األول قبل تفشــــــــــي كوفيد ٪٤٥,٥، بعد أن كانت ٪٤٩,١

المعدل  اي يرتفع فيهتوهي أســــوأ في قطاع غزة مقارنة بالضــــفة الغربية ال ٧الشــــابات،معدالت البطالة بين الشــــباب و 
٪ في قطاع غزة، ٦٤٪ إلى ٥٣ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل الفقر من  ٧.٪١٥بالفعل إلى أقل بقليل من 

انعدام  وأضـــــرّ . ٢٠٢٠٪ في الضـــــفة الغربية بحلول نهاية عام ٣٠٪ إلى ١٤وأن يزيد إلى أكثر من الضـــــعف، من 
أكثر من  –٪ من األســر ٧٢ ، بــــــــــــــــــ٢٠١٨٪ من األســر في قطاع غزة في عام ٦٨األمن الغذائي، الذي أثر على 

                                                            
 .Palestinian Multiple Indicators Cluster Survey (PMICS) 2019-2020; 2020ني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي  ١

(http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3871 ٢٠٢١آذار/ مارس  ١١، تم االطالع في.( 
٢ World Bank, Securing Water for Development in West Bank and Gaza 2018; 2018                             

(http://documents1.worldbank.org/curated/en/736571530044615402/Securing-water-for-development-
in-West-Bank-and-Gaza-sector-note.pdf, accessed 11 March 2021). 

ـــانية،    ٣ ـــ ـــؤون اإلنســـ ــ ــ ــيق الشــ ــ ــ  Humanitarian Needs Overview OPT: Humanitarian Programme Cycleمكتب تنســـ
2021; 2020. )https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2021.pdf ٢٠٢١آذار/ مارس  ١١, تم االطالع في.( 

إلى الشعب الفلسطيني: التطورات التي  تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتادمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،    ٤
 .TD/B/67/5الوثيقة  شهدها اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة،

٥   UNCTAD, Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the               
economy of the Occupied Palestinian Territory, document TD/B/67/5. 
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وفي الضـــــــفة الغربية، ارتفع معدل انعدام األمن الغذائي مرة أخرى  ٢٠٢١.١في بداية عام  –مليون شـــــــخص  ١,٤
  ١ .٢٠٢١٪ مع بداية عام ٢٨إلى  ٢٠١٩،٢٪ من السكان في عام ١٢بما يزيد على الضعف، من 

 
ض الفلسطينيون لمستويات شّكل األوضاع في األرض الفلسطينية المحتلة أزمة حماية ممتدة، حيث يتعرّ وتُ  - ٣٦

وفي  ٣آخرين في ســـــــــــياق االحتالل والنزاع. ٢٧٥١فلســـــــــــطينيًا وُجِرح  ٣٠، ُقِتل ٢٠٢٠عام  عالية من العنف. ففي
لة ناجمة عن االحتالل والنزاع، وشــــــهدت الضــــــفة ٪ من وفيات القتلى الفلســــــطينيين المســــــجّ ٨٨، كانت ٢٠٢٠عام 

من وفيات ٪ ٨٤ ، شـــهد قطاع غزة٢٠١٩و ٢٠١٨لة، في حين أنه في عامي ٪ من اإلصـــابات المســـجّ ٩٨الغربية 
؛ ٤٦ ٧٥٠لة البالغ عددها ٪ من اإلصــــــــابات المســــــــجّ ٧٩وفاة و ٤٣٦لة البالغ عددها القتلى الفلســــــــطينيين المســــــــجّ 

، حدثت ٢٠٢٠وفي عام  ٣وحدثت الغالبية العظمى من هذه الوفيات في ســــــــــــياق "مســــــــــــيرة العودة الكبرى" في غزة.
لة بشــأنها، بين األطفال التي تتوافر بيانات مفصّــ  لة٪ من اإلصــابات المســجّ ١٩٪) و٣٠تســع من الوفيات الثالثين (

دون الثامنة عشــــــرة من العمر، في حين لم تحدث أي وفيات بين النســــــاء أو الفتيات ولم تتجاوز نســــــبة اإلصــــــابات 
، أفادت ٢٠١٩وفي عام  ٣.في العام نفســـــه نإصـــــابة بين اإلســـــرائيليي ٥٨وكان هناك ثالثة قتلى و ٣٪.١،٤بينهن 
المشــــموالت بالمســــح الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصــــاء الفلســــطيني بتعرضــــهن لشــــكل ما من من النســــاء  ٪٢٩

، وفي ســــياق الضــــغوط المالية المتزايدة، والعمل المنزلي ٢٠٢٠وفي عام  ٢٠١٩.٤أشــــكال عنف العشــــير في عام 
القائمون على خطوط  ، أبلغ١٩-غير المدفوع األجر، وتقييد التحركات خارج األســـــــر المعيشـــــــية أثناء جائحة كوفيد

ويؤثر انعدام األمن  ٥في المكالمات. ٪٧٠المســـــاعدة للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس عن زيادة بنســـــبة 
المتعلق بالعمل والسكن والدخل، فضًال عن التعّرض للعنف، تأثيرًا سلبيًا على الصحة والعافية النفسية للفلسطينيين 

إلى تفاقم العديد من الدوافع  ١٩-ذلك القدس الشــــــرقية وقطاع غزة. وأدت جائحة كوفيدفي الضــــــفة الغربية، بما في 
شـــــخص يحتاج إلى  ٥٥٠ ٠٠٠وراء تدهور الصـــــحة والعافية النفســـــية، حيث تشـــــير التقديرات إلى أن ما يقرب من 

، في بداية خدمات الصــــحة النفســــية والدعم النفســــي االجتماعي بســــبب التعرض للضــــائقة واعتالل الصــــحة النفســــية
 ٢٠٢١.٦  عام
 

في فض للعنف آثار مباشـــــــــــــــرة على المدارس والرعاية الصـــــــــــــــحية. وتترتب على ارتفاع مســـــــــــــــتويات التعرّ  - ٣٧
هجومًا  ٥٩في حين ســـــــــــــــّجلت المنظمة  ٧هجومًا على المدارس، ١١، تحققت األمم المتحدة من وقوع ٢٠٢٠  عام

على الصــــــحة في األرض الفلســــــطينية المحتلة في نظامها الخاص بترصــــــد الهجمات على الرعاية الصــــــحية. ووقع 
٪) بعد ٨٣( هجوماً  ٤٩٪) في قطاع غزة، في حين وقع ١٥( ٩٪) من بينها في الضــــفة الغربية و٨٥هجومًا (  ٥٠

                                                            
ــانية،    ١ ــ ــؤون اإلنسـ ــيق الشـــ  ;Humanitarian Needs Overview OPT: Humanitarian Programme Cycle 2021مكتب تنســـ

2020)..pdf2021https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_ ٢٠٢١آذار/ مارس  ١١, تم االطالع في.( 
ــــب   ٢ ــ ـــتـــ ــ ــ ــكــ ـــ ــــق مــــ ــ ـــيـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــنســـ ــ ـــ ــؤون تــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة؛ الشــ ـــ ــيـــ ـــ ـــانــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  .Humanitarian Needs Overview: Dashboard; 2019 اإلنســ
)https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno-hrp_dashboard_-_english.pdf ـــــارس  ١١، تــم االطــالع فــي آذار/ مـــ

٢٠٢١.( 
ــة،    ٣ ـــ ــانـــيـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــؤون اإلنسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــيـــق الشــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــب تـــنســ ـــ  .Occupied Palestinian Territory: Data on casualties; 2019مـــكـــتــ

( https://www.ochaopt.org/data/casualties  ٢٠٢١آذار/ مارس  ١١، تم االطالع في.( 
ــطيني،    ٤ ــ ـــ ــ ــ ـــاء الفلســـ ــ ــ ـــ ــ ــطيني الجهاز المركزي لإلحصــ ــ ــ ـــ ـــ ـــح العنف في المجتمع الفلســ ــ ــ ـــ ــ . ٢٠١٩ ؛٢٠١٩النتائج األولية لمســ
)http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf  ٢٠٢١آذار/ مارس  ١١، تم االطالع في.( 
 .٢٠٢١بيانات مقدمة من المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس في األرض الفلسطينية المحتلة.    ٥
ــانية،    ٦ ــ ــؤون اإلنسـ ــيق الشـــ  ;Humanitarian Needs Overview OPT: Humanitarian Programme Cycle 2021مكتب تنســـ

2020. )https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2021.pdf ٢٠٢١آذار/ مارس  ١١، تم االطالع في.( 
٧      Education Cluster, Education Under Attack in 2020; 2021. (https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-

territory/education-under-attack-2020-year-ongoing-violations-against, accessed 11 March 2021).  
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) على الصـــــحة على عرقلة تقديم ٪٤٢هجومًا ( ٢٥المحتلة. وانطوى في األراضـــــي الفلســـــطينية  ١٩-تفشـــــي كوفيد
على عرقلة وصول طواقم اإلسعاف إلى األشخاص الذين  انطوتواقعة  ١٢خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك 

هجومًا) على العنف البدني ضـــــــــــــــد العاملين  ٣٦٪؛ ٦١أصـــــــــــــــيبوا بجروح قاتلة. وانطوت ثالثة أخماس الهجمات (
أو اعتقال  ) على احتجاز و/٪١٠يارات اإلســعاف والمرافق الصــحية، في حين انطوت ســتة أحداث (الصــحيين وســ

العاملين في الرعاية الصـــحية وطواقم اإلســـعاف والمرضـــى ومرافقي المرضـــى. وانطوى أحد األحداث على أكثر من 
بما في ذلك الخدمات الخاصــــة ز اإلنســــاني لتوفير الرعاية الصــــحية، نوع واحد من االعتداءات. واســــتمر تقييد الحيّ 

آذار/  ١٥، والســــــــــيما في القدس الشــــــــــرقية والمنطقة "ج" من الضــــــــــفة الغربية. ومثال على ذلك أنه في ١٩-بكوفيد
، ُألقي القبض على أربعة من المســـــــــــاعدين الطبيين التابعين لجمعية اإلغاثة الطبية الفلســـــــــــطينية في ٢٠٢٠مارس 

. وبالمثل، ُمنعت عيادة متنقلة لجمعية اإلغاثة تقدم الرعاية ١٩-ة بشـــــأن كوفيدالقدس الشـــــرقية لتوزيعهم مواد للتوعي
من الوصــــول إليها لمدة  ،الصــــحية األولية األســــاســــية إلى ثالثة مجتمعات محلية في المنطقة "ج" القريبة من قلقيلية

هذه بالوصـــــول إلى  ، عندما لم تصـــــدر لها تصـــــاريح٢٠٢٠أيار/ مايو  ٧نيســـــان/ أبريل إلى  ٩أربعة أســـــابيع، من 
المجتمعات المحلية. وشملت حاالت منع وصول طواقم اإلسعاف إلى األشخاص الذين أصابتهم القوات اإلسرائيلية 
بجروح قاتلة، حادث إطالق النار على إياد الحالق، وهو فلســـطيني في الثانية والثالثين من العمر يعاني من إعاقة 

 .٢٠٢٠أيار/ مايو  ٣٠س الشرقية في في التعلم، ُأطلق عليه الرصاص في القد
  

  السجون نزالء صحة
  

، كان األشــخاص المحرومون من الحرية في البيئات المؤســســية شــديدي التعرض لمخاطر ٢٠٢٠في عام  - ٣٨
والوقاية منه ومكافحته في الســـــجون وأماكن  ١٩-وأصـــــدرت المنظمة إرشـــــادات بشـــــأن التأهب لكوفيد ١٩.١-كوفيد

وقدمت اإلرشـــادات توصـــيات بشـــأن احترام  ٢االحتجاز األخرى، وأطلعت عليها دولة إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية.
ت الســـــريرية، والتخطيط للطوارئ، مبادئ حقوق اإلنســـــان، وتقدير المخاطر وٕادارة المخاطر، واإلحاالت والبروتوكوال

ن يوالتدريب، واإلبالغ عن المخاطر، وتدابير الوقاية، والتدبير العالجي للحاالت. واســــتمر تلقي الســــجناء الفلســــطيني
ن في إســـــــــرائيل لخدمات الرعاية الصـــــــــحية من مصـــــــــلحة الســـــــــجون اإلســـــــــرائيلية، بدًال من وزارة الصـــــــــحة يالمحتجز 

لة أخرى تقدم خدمات الرعاية الصــــحية. وتمكنت اللجنة الدولية للصــــليب األحمر من اإلســــرائيلية أو أي جهة مســــتق
والوقاية منه ومكافحته،  ١٩-الوصــــــول إلى الســــــجون اإلســــــرائيلية لرصــــــد تنفيذ اإلرشــــــادات المتعلقة بالتأهب لكوفيد

كانوا رهن  ٤٤٠م ســـجين فلســـطيني، منه ٤٤٠٠ولكنها لم تتمكن من تقديم تقارير علنية عن ظروف ما يقدر بنحو 
ويفيد تقرير  ٢٠٢١.٣من النســــــــــــــاء، حتى مارس/ آذار  ٣٦من األطفال و ١٤٠االحتجاز اإلداري دون محاكمة، و

لعدم قدرتها على دخول  الرقابةمنظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق اإلنســـــــــــان بوجود مشـــــــــــكالت في 
ن التوقيت والمالئم وفي االستعراض أو التنفيذ لضمان السجون ألغراض الرصد، ومشكالت في تقديم العالج الحس

بل الرعاية الفعالة. وفي عام  في الســـــجون  اعتقالهم، توفي أربعة من المحتجزين الفلســـــطينيين أثناء ٢٠٢٠توافر ســـــُ

                                                            
ـــــحة العالمية،    ١ ـــ ــ ـــجون وأماكن االحتجاز األخرى ١٩-التأهب لجائحة كوفيدمنظمة الصــ ــ ــ ـــ  والوقاية منها ومكافحتها في الســ

ـــة). ( ـــ ــ ــزيـــ ــ ــ ـــ ـــيــ ــ ــ ــلــــ ـــ ــ ــ ــكــ ـــ ـــ ــاإلنـــ ــ ــ ـــ -https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/focus(بــ
areas/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention ـــي ـــ ـــالع فــ ـــ ــم االطــ ـــ ــ آذار/  ١١، تـ

 ).٢٠٢١  مارس
ـــــحة العالمية، التأهب لجائحة كوفيد   ٢ ـــ ــ ـــجون وأماكن االحتجاز األخرى ١٩-منظمة الصــ ــ ــ ـــ  والوقاية منها ومكافحتها في الســ

ـــــخة؛  ــ ــ ـــ ــ ــادات مبدئية النســ ـــ ـــ ـــ ــ ــ -https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336525/WHO. (٢٠٢٠(باإلنكليزية) إرشــ
EURO-2020-1405-41155-55954-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y ٢٠٢١آذار/ مارس  ١١، تم االطالع في.( 

ــان؛    ٣ ـــجناء وحقوق اإلنســـ ــمير لدعم الســ ــة الضـــ ـــســـ آذار/  ١١، تم الطالع في /https://www.addameer.org. (٢٠٢١مؤســ
 ).٢٠٢١مارس 
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وهناك ســـــــبعة جثامين لســـــــجناء فلســـــــطينيين توفوا في الســـــــجون اإلســـــــرائيلية تحتجزها إســـــــرائيل حاليًا  ١اإلســـــــرائيلية.
وفي  ٤.)١٩٨٠؛ وجثمـــان واحـــد من عـــام ٢٠١٩-٢٠١٦؛ وأربعـــة جثـــامين من الفترة ٢٠٢٠مـــانـــان من عـــام (جث

حالة، منها  ٣٦٦المســـــــــّجلة بين الســـــــــجناء الفلســـــــــطينيين  ١٩-، بلغ عدد حاالت كوفيد٢٠٢١كانون الثاني/ يناير 
تقريبًا في  فلســـــطيني ٠٠٧وأفيد بأن  ٢حالة موثقة في ســـــجن جلبوع بالقرب من بيســـــان/ بيت شـــــيعان. ١٠٠حوالي 

شــخص  ٣٠٠، وكان من بينهم ٢٠٢١الســجون اإلســرائيلية كانوا بحاجة إلى مســاعدة طبية في كانون الثاني/ يناير 
ت إصـــابته بالســـرطان. ١١مصـــاب بأمراض مزمنة، و خصـــّ تقوم منظمات حقوق اإلنســـان و  ٥شـــخصـــًا على األقل شـــُ

بالغ عن االســتخدام المزعوم المنهجي للتعذيب وســوء المعاملة في باالســتناد إلى إقرارات كتابية مشــفوعة بيمين، باإل
مراكز االســـــتجواب اإلســـــرائيلية، مع غياب التدخالت والرعاية الصـــــحية واإلبالغ من ِقبل أطباء مصـــــلحة الســـــجون 

ســـــجينًا فلســـــطينيًا في الســـــجون  ١٥٤زيارة إلى  ١١٨ في قت مؤســـــســـــة الضـــــمير، وثّ ٢٠٢٠وفي عام  اإلســـــرائيلية.
قت وضــــــــــع إفادة بشــــــــــأن المعاملة الســــــــــيئة والمهينة، كما وثّ  ٤٣ض للتعذيب وإفادة بشــــــــــأن التعرّ  ٤٨رائيلية، اإلســــــــــ
وهناك تقارير تفيد بنقص التغذية المقدمة إلى الســــــجناء،  ١.ســــــجينًا آخر في ظروف الحبس االنفرادي القاســــــية  ١٢
لوخيمة، وعدم كفاية الدعم النفســــــــي في ذلك المرضــــــــى المصــــــــابون بالســــــــرطان وغيره من الحاالت المرضــــــــية ا  بما

 ٢واالجتماعي المتاح، والحرمان من زيارات العائالت واالتصال بها.
 

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

  
حرز في تنفيذ التوصـــــــــيات الســـــــــابقة المقدمة إلى إســـــــــرائيل للتقدم المُ يرد في مضـــــــــمون هذا التقرير موجز  - ٣٩

والســــلطة الفلســــطينية والدول الثالثة من أجل تحســــين األوضــــاع الصــــحية في األرض الفلســــطينية المحتلة، بما فيها 
 .٢٠٢١القدس الشرقية. ومازال العديد من هذه التوصيات مالئمًا في عام 

 
األحوال الصــحية في األرض الفلســطينية المحتلة، بما فيها توصــيات المدير العام لتحســين 

  القدس الشرقية
  
 توصيات لحكومة إسرائيل: - ٤٠

 التي الخدمات إلى عائق دون المرضـــــــــــى وصـــــــــــول لضـــــــــــمان التصـــــــــــاريح نظام في النظر إعادة  )أ(
 أو للرفض حد ووضـــع للمرضـــى، المرافقين ومصـــاحبة الطبيين، الممارســـين لتوصـــيات وفقاً  إليها يحتاجون
  .التصاريح لطلبات التعّسفي التأخير

 الســــكان لجميع وشــــاملة منصــــفة صــــحية تغطية توفير لضــــمان الفلســــطينية الســــلطة مع التنســــيق  )ب(
 محلي مجتمع أي ترك وعدم غزة، وقطاع الشـــــــرقية القدس ذلك في بما الغربية، الضـــــــفة في الفلســـــــطينيين

  .االحتالل سياسات بسبب للخطر تعريضه أو الركب خلف
 للعمل يقصـــــــــدونها التي األماكن إلى الفلســـــــــطينيين الصـــــــــحية الرعاية موظفي وصـــــــــول ضـــــــــمان  )ج(

  .المالئم التوقيت في الطبية واإلمدادات المعدات دخول وتيسير المستمر، المهني التطوير وألغراض
 تراخيص تمديد طريق عن ذلك في بما الفلســـــــــــطينية، اإلســـــــــــعاف لخدمات الحر المرور تيســـــــــــير  )د(

  .البيروقراطية العقبات من والحد الشرقية القدس في الفلسطينية اإلسعاف سيارات

                                                            
 .٢٠٢١معلومات مقدمة من مؤسسة الضمير،    ١
 .٢٠٢٠مقدمة من منظمات المجتمع المدني، معلومات    ٢
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  .الدولي اإلنساني القانون ألحكام وفقاً  وحمايتها الطبية والمرافق الطبيين العاملين احترام ضمان  )ه(
 وتحســـين الفلســـطينيين، الســـجناء إلى التوقيت والحســـنة المســـتقلة الصـــحية الخدمات تقديم ضـــمان  )و(

 الســـــجون، نزالء من المرضـــــى ورعاية الكافية التغذية بتقديم ذلك في بما الســـــجون، في الســـــائدة األوضـــــاع
 الالإنســانية أو القاســية العقوبة أو المعاملة ضــروب من غيره أو للتعذيب شــخص أي تعرض عدم وضــمان

  .المهينة أو
 قطاع وفي الشــــرقية، القدس ذلك في بما الغربية الضــــفة في المقيمين الفلســــطينيين صــــحة احترام  )ز(

 ووضــــع تحركاتهم، على المفروضــــة القيود رفع ذلك في بما األســــاســــية، محدداتها ومعالجة وحمايتها غزة،
ع من والتمكين والتشــــــــــريد، الهدم وممارســــــــــات المنشــــــــــآت إلغالق حد  التحتية والبنى الخدمات في التوســــــــــّ

  .األساسية
  

 :توصيات للسلطة الفلسطينية - ٤١
 الرعاية توفير بشــأن والمســاءلة واإلنصــاف الشــفافية لدعم اإلجحافات عن واإلبالغ الرصــد تعزيز  )أ(

 واإلمدادات األدوية توفير ذلك في بما المحتلة، الفلســــــــطينية األرض في الفلســــــــطينيين للســــــــكان الصــــــــحية
 المعالم حســـــــب البيانات تصـــــــنيف مع الصـــــــحية، والحصـــــــائل واإلحاالت، الخدمات، وتوفير األســـــــاســـــــية،
  .الجغرافي والموقع الجنس نوع ذلك في بما الديمغرافية،

 ذلك في بما الغربية، الضــــــفة في الصــــــحية الســــــلطات بين التقني المســــــتوى على التنســــــيق تعزيز  )ب(
 في الفلســــطينيين الســــكان إلى الصــــحية الرعاية تقديم تســــييس عدم وضــــمان غزة، وقطاع الشــــرقية، القدس
  .السياسي االنقسام سياق

 والمصـــــــــابين اإلعاقة ذوي األشـــــــــخاص وصـــــــــم ذلك في بما الوصـــــــــم، على القضـــــــــاء على العمل  )ج(
 رعاية ذلك في بما الفلســـطينيين، لجميع الصـــحية الخدمات إتاحة وضـــمان والســـرطان، النفســـية باألمراض
  .واإلنجابية الجنسية الصحة

 من وغيره للتعذيب شــــــخص أي تعرض عدم وضــــــمان الســــــجون في الســــــائدة االوضــــــاع تحســــــين  )د(
  .المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب

  
 :توصيات للدول الثالثة - ٤٢

 عن للصـــــحة األســـــاســـــية المحددات حماية على والعمل الفلســـــطيني الصـــــحة قطاع تطوير تعزيز  )أ(
  .الفلسطيني واالقتصاد األساسية للخدمات المستمر الدعم طريق

 الصـــــــــــحة موظفو ذلك في بما االنتهاكات، من الفلســـــــــــطينيين حماية لتعزيز المبذولة الجهود دعم  )ب(
  .الدولية القوانين بموجب المساءلة وٕاجراء الفلسطينية، الصحية والخدمات الفلسطينيون

 اإلنســانية، التدخالت تنســيق ودعم الصــحية، الســلطات بين التقني المســتوى على التنســيق تعزيز  )ج(
  .مسّيسة وغير محصنة الصحية الخدمات أن وضمان الجميع، لصحة الجميع حماية لضمان

    
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. - ٤٣
  

=     =     =  


