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

 السوري المحتل   الجوالن
 
 

 تقرير من المدير العام
 
 
ا ارجاا ي  2021في عام   -1 ( الذي  9)74ج ص ع ، اعتمدت جمعية الصحةة العالمية الااععة االبحععاا المّا 

طلعت فيه إلى المديا العام، عيا جملة أماا، أا يافع تّاياًا إلى جمعية الصحححححةة العالمية ال امبحححححة االبحححححععيا عا 
عاالبحححححححححتناد إلى الاصحححححححححد الميداني  اي تي  ذا    1ام،م الُمةاز في تنفيذ التاصحححححححححيات الااادر في تّايا المديا العالتّد  

 التّايا ابتجاعًة لهذا الطلب 

 
  الفلسااااااطينية   األرض في  الساااااا ان  إلى  بالصااااااحة  المتعلقة  التقنية  والمساااااااعد  الدعم  تقديم

 المحتل  السوري والجوالن  الشرقية، القدس  فيها  بما  المحتلة،
 
االمبححححححححححاعدر التّنية المتعلّة عالصححححححححححةة إلى ال ححححححححححعب الفلبححححححححححطيني  مت المنظمة الدعم  ، قد  2021في عام   -2
األاض الفلبححححححححححححححطينيححة المةتلححة، عمححا فيهححا الّححد  ال ححححححححححححححاقيححة، عمححا يتمححا ححححححححححححححى مع عانححام  العمحح  العححام ال ححالحح    في

  في األاض الفلبححححطينية المةتلة ااألالايات االبححححتااتيجية المتفي عليها عيا ماتب المنظمة   2023-2019 ،ع ححححا
الصححةة الفلبححطينية  اتّاد المنظمة االبححتجاعة ارنبححانية اارنما ية في مجا  الصححةة في إطاا معادار اةدر    اازاار 

 األاض الفلبطينية المةتلة، عما فيها الّد  ال اقية في العم  في األمم المتةدر  
 
 األعما   اتصححححححححححعيد 2021  عام   طاا (  19-اافيد) اااانا  فياا  ماض  جا ةة  ابححححححححححتمااا  بححححححححححياي افي -3

 عانام  عم   الغاعية،  الضحححححفة في  المظا اات  على  اداً   الّار   ابحححححت دام ا  مايا  /أياا   حححححها في  غزر  قطاع  في  العدا ية
  افانبحححححا   ااندا  أبحححححتااليا ةاامات ما  عتماي   االت  ب  االبحححححتجاعة  جهاد  تدعيم   أج  ما  الصحححححةية  للطااائ  المنظمة
يطاليا  األمانيا   الطااائ  لمااجهة  الماازي  المتةدر   األمم   صحححححححححححنداياألاااعي ا االتةاد   اما  ابحححححححححححايبحححححححححححاا  االاايت  اا 

  عاصحفها ادعمت المنظمة    ارنبحانية  المبحاعدات  ألماا  الُمجم ع  االصحنداي  للطااائ  االةتياطي المنظمة  اصحنداي
في ذلك تّييم   تنبححححححححيي الّطاع الصححححححححةي ارنبححححححححاني، عما  الصححححححححةة مجا  في  المتةدر   األمم  لمجماعة  الاا در   الااالة

االةتياجات الصةية ارنبانية ات طيط االبتجاعة ارنبانية  افي إطاا المباعدر التّنية المّدمة إلى ازاار الصةة  
م  الفلبحححطينية دعمت المنظمة الجهاد االبحححتااتيجية المعذالة للت  ب ااالبحححتجاعة للطااائ، االبحححيما ما     اال تما

( ااضحححححع ابحححححتااتيجيات ا طط اطنية  2005عالّداات األبحححححابحححححية المنصحححححاص عليها في اللاا ة الصحححححةية الدالية )
 للطااائ اتنفيذ ا 
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 26/5A7  57/26ج

2 

 طة فلبحطيا ل بحتجاعة  مت المنظمة الدعم إلى ازاار الصحةة تم حيًا مع قد  ،  19-اابحتجاعًة لجا ةة اافيد -4
  ما يتص  في  المتةدر  األمم  في العم   اةدر   معادار في إطاا   19-اظلت تّاد االبتجاعة لاافيد  191-الطاا ة لاافيد

 اافات   2 19-لجحا ةحة اافيحد  ااالبححححححححححححححتجحاعحة  للتح  حب  االبححححححححححححححتااتيجيحة  المنظمحة  ل طحة  األبححححححححححححححابححححححححححححححيحة  الااحا ز  جميعع
مافي  عا طايي   2022 حعاط/ فعاايا   17عةلا     19-جاعة ما اللّاةات المضحادر لاافيد 1 566 200 األمانة

التةالف العالمي ما أج   الذي ي حااك في قيادته   على الصحعيد العالمي )مافي اافاا (  19-إتاةة لّاةات اافيد
منظمة  إلى جانب    مة الصحححححةة العالميةاال ت ف المعني عاعتاااات الت  ب لمااجهة األاع ة امنظا   اللّاةات االتمنيع

جاعة   5 979 560  ُافاتاما    التنفيذ ة فيا يبحححححححححي  ة حححححححححاياجهة األمم المتةدر للطفالة )اليانيبحححححححححف( عاصحححححححححفها  
جاعة ما جانب ازاار الصححححةة    4 574 400عةلا  التاايخ نفبححححه عفضحححح   ححححاا     19-إضححححافية ما لّاةات اافيد

  لّاةات جاعة للمبحححححاعدر على تنفيذ ال طة الفلبحححححطينية لن حححححا   1 405 160الفلبحححححطينية االتعاع ال نا ي عما مّداا   
بتية  ي  ادعمت المنظمة الجهاد الاامية إلى تعع ة الماااد اقدمت المباعدر الت غيلية االلاجعها  االتطعيم   19-اافيد

د ا  اللّاةات اغيا ا ما ارمدادات الطعية األبححححححححابححححححححية المةددر في    االبححححححححتجاعة   طةرداار بححححححححلبححححححححلة ارمداد اا 
 2021دعمتها المنظمة في عام   19-  ا ملت جاانب أ اى ل بتجاعة لاافيد19-لاافيد الاااالت  عيا  الم تااة

ن حححا  ماااز لعمليات الطااائ في مجا  الصحححةة   ما يلي: مااصحححلة تطايا الم تعا العام الماازي في قطاع غزرإ اا 
الّداات ما     تدايب العامليا في ال طاط األمامية فيما يتعلي  العامة في الضحححححححححححححفة الغاعية اقطاع غزرإ اعنا   

االاقاية ما العداى    اتتعع الم الطيا االت ححح يص الم تعاي  تاصحححد األمااضل   ةد  ارا حححادات المبحححن در عالعي ناتع
ي ا ابحة ا حااات المنظمة ف   افاز أمااض الجهاز التنفبحي  اماافةتها االتدعيا الع جي البحاياي للةاالت الةاجة

الفايي العام  المعني عارع غ عا الم اطا اا  حححححححححااك المجتمعات المةلية اأعدت ماادًا إع مية ان حححححححححاتها رذاا  
 اتعزيز فهمها ات جيع تلّي اللّاةات   19-الاعي عم اطا اافيد

 
البححاعّة    اااصحح  عانام  المنظمة للطااائ الصححةية تّديم الدعم إلى  دمات االبححتجاعة األالى في الماةلة -5

لد ا  المبحححححححححححت حححححححححححفى اأقبحححححححححححام الطااائ ااةدات الجااةة الةادر لعنا  الّداات ما أج  الةد ما الافيات اةاالت  
الماتعطة عالنزاعات  ااعُتمد    جماعيةال  صحححححاعاتاارالمااضحححححة الناجمة عا الاضحححححاذ، عما في ذلك الاضحححححاذ المعّدر  

ا ارصححححاعة إلى الاعاية قع  د ا  المبححححت ححححفى االنّ   ه   ححححام  لاعاية المصححححاعيا عالاضححححاذ ما الاعاية في ماانُ 
االاعاية في قبحححححححم الطااائ االجااةة االعناية الماازر االاعاية التالية للعمليات الجااةية االت  ي  )ا صحححححححاصحححححححًا ما 
أج  األ ححححححححح اص الذيا فّداا أةد األطااف ايعاناا ما إعاقة طايلة األمد(  ا حححححححححملت المبحححححححححاعدر التّنية التدايب  

جاا ات ت حححغيلية ماةدر اارمداد عالمااد األبحححابحححية االتماي  لتعزيز الماااد الع حححاية  ااضحححع  معادئ تاجيهية تّنية اا 
ال زمة لصحححححححححححححيانة مااز إعادر عنا  األطااف في مجمع ناصحححححححححححححا الطعي في  اا يان  عّطاع غزر  ايتية المااز 

صححححة ااألجهزر المبححححاعدر ا دمات دعم الصححححةة النفبححححية االدعم النفبححححي ااالجتماعي للماضححححى    التد  ت المت صحححح 
ااألبحححححححححا، عتلعية االةتياجات الملةة النا ححححححححح ة عا تصحححححححححاعد اتيار األعما  العدا ية في ا انة األ يار ااالةتياجات  

  2019-2018في الفتار        مبحححيار العادر الاعاىالاضحححةية    ارصحححاعات  عدد  ااتفاعاألطا  أمدًا النا ححح ة عا 
، 2021لّصححححححف قطاع غزر في أياا/ مايا  اقدمت المنظمة المبححححححاعدر في إطاا االبححححححتجاعة الصححححححةية ارنبححححححانية  

االبححيما عا طايي تّييم االةتياجات ااألضححااا االتعليه عنها عانتظام اتعع ة الماااد لدعم االبححتجاعة الفااية اجهاد  
 إعادر العنا  

 

 
1                            State of Emergency: Palestine’s COVID-19 Response Plan. State of Palestine; 2020. 

(http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Palestine_Authority_COVID-19_Response_Plan_ 

Final_26_3_ 2020.pdf?ua=1, accessed 26 April 2022). 
ال اني/  ااناا    31إلى    2021 ححححححححححححعاط/ فعاايا   1: ما 19-لجا ةة اافيد  ل طة االبححححححححححححتااتيجية للت  ب ااالبححححححححححححتجاعةا   2

، تم https://apps.who.int/iris/handle/10665/340072)عارناليزية( )  2021، جنيف: منظمة الصححةة العالميةإ 2022 ينايا
 ( 2022نيباا/ أعاي   26االط ع في 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/340072
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  أج   ما  الصححححةية  م ظُ النُ  تعزيز  لدعم   الفلبححححطينية  الصححححةة  ازاار  مع  الصححححةية  م ظُ للنُ   ظمةالمن عانام  اعم  -6
  إ الةاامة  /الّيادر  في  المتم لة  الصححةية  للنظم   بححابححيةاأل  الماانات على  عالتاايز  ال ححاملة،  الصححةية  التغطية  تةّيي

 العاملة  االّاى  الصحةيةإ  المعلامات  انظم   األبحابحيةإ  االتانالاجيات  االلّاةات  ااألداية  ال دماتإ  اتافيا  االتماي إ
  إلى   الم ححاار   ربححدا   المعي نة  التّنية  االبححت ححااية  الااالة  ي  المنظمة فإا  االةاامة،  الّيادر  مبححتاى  اعلى   الصححةية
ّحاً   تةلي ً   األمحانحة  اأجات   الصححححححححححححححةحة  عّطحاع  المعني  الفايي  ةاامحة  ما  عتمايح   المحاليحة  الم حاطا  ما  عحالةمحايحة  متعل
 عا ظة  نفّات ما  اتتاعد    صححححححعاعات ما  الفلبححححححطينية  األبححححححا  تااجهه  لما  تتصححححححدى  التي  البححححححيابححححححات  لتاجيه  علجياا

  الصحححةة  ازاار  مع   الصحححةية   النظم   عانام   اعم     19- لاافيد   االبحححتجاعة  في   ال اص   الّطاع  داا   تدا    التي   االعةا  
  ال طة  رعداد   الاضحححع   تةلي    بحححت حححا    التي   الغاعية   الضحححفة   في   المبحححت حححفيات  قطاع   مااصحححفات   البحححتاما    الفلبحححطينية 
  الصححححةية  الاعاية   عابححححتااتيجيات   عاالقتااا   يهدف  أما   ا ذا    2022 عام  في   عالمبححححت ححححفيات   ال اصححححة   الاطنية   الا يبححححية 
  االلّححاةححات  عححاألدايححة   يتصححححححححححححححح    افيمححا    ال ححدمححات   لتافيا   متاححاملححة   عنمححاذج   النهاض   إلى   ارلاتاانيححة   االصححححححححححححححةححة   األاليححة 

  لةم   عيت   مةافظتي  في   األالية   الصحةية   الاعاية  مجا    في   ل ةتياجات   تّييماً   العانام    ا تتم   األبحابحية،   االتانالاجيات 
جاا    اارمحدادات   المعحدات   ةيح   ما   األالايحة   ذات   االةتيحاجحات   عتةحديحد   اغزر،    العنى  لتعزيز   األاليحة   ال ححححححححححححححاا    عمليحات   اا 
  النظم   لتعزيز  نه    تنفيذ   أج    ما   الياعاا ا فانبحححححححححا    ةاامتي   ما   عتماي    المنظمة   اعملت    المعلامات   لتانالاجيا   التةتية 

   المعاار   األبحححححابحححححية   المااليد   اعاية    دمات  مجماعة   اُيدعى   الاعاية   جادر   اتةبحححححيا   المااليد   افيات  ما   الةد   يبحححححتهدف 
  الجادر   اتةبححححيا   الّداات   لعنا    الدعم  على   غزر  قطاع   في   الصححححةة   ازاار   مبححححت ححححفيات  في   للاالدر   أقبححححام   بححححتة   اةصححححلت 

   للاالدر   ةاامية  غيا   أقبام  10 إلى   التاايز   تةا      م  2021  يانيا   / ةزيااا   عةلا    دااي   ع ا  
 
له  المنظمة  تّاد    م حححححححااع  ا العامة  للصحححححححةة  الفلبحححححححطيني  الاطني  االمعهد -7   للنهاض   النااي  ةاامة  اتما 

 العامة  الصححةة  تاصححد  م ظُ نُ   تعزيز      ما  الصححةة قطاع في  الّاااات  اصححنع  البححيابححات  ابححم  في  العي نات  عتجبححيد
 في  الفلبحححححطيني  الاطني  المعهد اعم   العامة  الصحححححةة مجا  في  الّداات  اعنا   االعة   الصحححححةية  المعلامات  ظم انُ 
تعال  االاتّا   مااصحححححححححلة  أج  ما 2021  عام    االطف    األم   صحححححححححةة  ي ص فيما  الصحححححححححةية  المعلامات  انظم   بحححححححححج  

  الصةية   االاعاية  البااية  غيا  ااألمااض  االباطاا  الناع االجتماعي على  الّا م   االعنف  لل دي  ال عاعي  االتصايا
  تنفيذ   إطاا افي   عنها  الناجمة  اارصحححححاعات  الطاي على  التصحححححادم   اةااد   الافار   اأبحححححعاب  األبحححححار   اصحححححةة  األالية
  اتةلي ً   الصححةية  الع ححاية  الماااد  تاافا  عا  تّاايا  الفلبححطيني  الاطني  المعهد  أعد  الصححةية،  الع ححاية  للماااد  ماصححد
  التعااا  منظمة  ععلداا  مّاانةً  ال زمة  الصحححححححححةية  العاملة  عالّاى  متعلّة  اتاقعات  الصحححححححححةة مجا  في  العم   لبحححححححححاي
  الع حاية   للماااد  الفلبحطينية  االبحتااتيجية  لاضحع  األبحا   النا ح ة  العيانات  ابحتابحي   االقتصحادي  الميداا في  االتنمية
  إلى   االةاجة  العم  ععب   ال اصحححة  المؤ حححاات  أدار   تطعيي على  الصحححةة  ازاار   قدار   عنا   أج  ما  المعهد عم   عينما

  ارنتانت  على 19-اافيد  متاععة  لاةة على  الةفاظ طايي عا  19-لاافيد  االبتجاعة  في  المعهد ابا م    الماظفيا
د ا    المبححححححة   عا  التّايا  اابححححححتام    المصححححححنفة  االمؤ ححححححاات  عبححححححهالة  المتاافار  العامة  المعلامات  لتعزيز  العيانات  اا 

  المصححححلي   المبححححة أي  جديدر   داابححححة  اابححححته   2020 عام   في المجمعة  العيانات إلى  عاالبححححتناد  19-لاافيد  المصححححلي
  االعداى   للةيار   األبححححححابححححححي  عالدعم   المتعلي  التدايب  إتاةة  الّداات  عنا  مجا   في  أ اى  أن ححححححطة  ا ححححححملت   للتطعيم 
  التّنياا   ال عاا   فيهم   عما  الصححححححححححححححةيحة،  الاعحايحة  مجحا   في  األمحاميحة  ال طاط  في  للعحامليا  اماحافةتهحا  منهحا  االاقحايحة
  الطااائ  أقبام  في  العاملاا  االمماضاا  ااألطعا 

 
  لتّديم   ااالجتماعية   النفبحية   االاعاية األمااض غيا البحااية االصحةة النفبحية  ع   ال اصحة عاام  المنظمة    اعملت  - 8

الاقاية ما األمااض غيا البحححااية، عما في ذلك  الفلبحححطينية على   الصحححةة   ازاار   قدار  تعزيز   أج   ما المبحححاعدر التّنية  
العنف اارصححححاعات   ة ع الماتعط  طا  ال االةد ما عاام    ، اضححححطااعات الصححححةة النفبححححية، اتدعيا ا الع جي اماافةتها 

  المجماعة  تجايب  ححححححححملت ما يلي:    البححححححححااية   غيا   األمااض   لماافةة مبححححححححندر عالعي نات    تد  ت   تنفيذ   األمانة   دعمت ا 
 عا   االتعليه   التاصححححد  تعزيز   إلى   الاامي  االعم  قطاع غزرإ    في   األالية   الصححححةية   الاعاية   ماااز   في   HEARTS1 التّنية 

  األبححححححابححححححية  التد  ت تنفيذ مجماعة   البححححححتمااا بححححححتي االتّني  ي الدعم اللاج   اتافيا   الا يبححححححيةإ   البححححححااية  غيا   األمااض 
 

 عة التّنية، انظا الااعط التالي: للةصا  على مزيد ما المعلامات عا المجما    1
https://www.who.int/publications/i/item/hearts-technical-package  
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التعه االنظم   ماافةة ز على اا  ةم ت للاقاية ما األمااض غيا البحححححححااية تُ  ا حححححححا لماافةة األمااض غيا البحححححححاايةإ  
تاةة إ  19- الغذا ية االن حححححاط العدني أ نا  جا ةة اافيد  الا يبحححححية    البحححححااية  غيا   األمااض األداية األبحححححابحححححية لع ج   اا 

عانام  المنظمة    اةصح  مجا  الاعاية الصحةية األالية في قطاع غزر    في   األبحابحية   األداية   نّص م حالة ل االتصحدي  
لت  ي  الماضى    ماازيا  رن ا  العم  الجااي في الاقت الةالي    لدعم ايا  تماي  ما جمهااية اا   على للصةة النفبية  

أمدًا الاامية إلى تعزيز العافية النفبحححححححية اتدعيم  دمات    األطا  االبحححححححتااتيجية    االجهاد ال ااجييا في الضحححححححفة الغاعية  
  لاضحححححعلفلبحححححطينية  الصحححححةة ا   ازاار  2021العانام  في عام   ادعم    المةتلة   الفلبحححححطينية الصحححححةة النفبحححححية في األاض 

  االفجاات  األالايات   اتةديد  2022ينايا    / ال اني   ااناا  في   اعُتمدت   التي   االنتةاا   ما   للاقاية االبحححححححححتااتيجية الاطنية  
  األمانة  دعمت   غزر،  قطاع  افي    2026- 2022أج  ابتااتيجية الصةة النفبية للفتار   ما النفبية    الصةة في مجا  

  تصححححححعيد  ععد صححححححةيًا   عام ً  320 مجماعه  لما   لإلجهاد   الع جي   التدعيا   ا دمات   النفبححححححية   األالية   اربححححححعافات   تافيا 
  ااالة  في ماظف في مجا  الاعاية الصحححححححححححةية األالية   100العانام     ادا ب    2021األعما  العدا ية في أياا/ مايا 

  ارنبانية  التد  ت   عدلي    يتعلي  ما في (  األانااا )   األدنى   ال اي  في   الفلبطينييا   ال ج يا   ات غي   رغا ة   المتةدر   األمم 
  للتصححدي  األبححابححية   الت  يا   النفبححانية   األداية   ى اا ححتا   النفبححية   الصححةة  مجا   في   الفجاات   عبححد   ال اص   العم    لعانام  

عنا  الّداات   على   مةلية   ةاامية  غيا  منظمة   العالمية   الصححةة   منظمة   بححاعدت   ال ححاقية،   الّد   افي للنّص ال ححديد   
  للتصححححديالّد  ال ححححاقية    في   الفلبححححطينية   المبححححت ححححفيات  في   ااالجتماعية   النفبححححية   االّداات   النفبححححية   الصححححةة في مجا  
دعم    تافيا  ما   الصحححةييا   المهنييا في مجا  عنا  الّداات لتمايا    التد  ت   المنظمة   تلك   فت ااي     19- اافيد   لجا ةة 
اأجات منظمة الصححةة العالمية    .غزر  اقطاع   الغاعية   الضححفة  في   ُععد  عا   ااالجتماعي   النفبححي   االدعم   النفبححية   الصححةة 
 لإلنما جذاا    مؤبحححبحححة مع    عال حححاااة الفلبحححطينييا    للماا ّيا   النفبحححية   الصحححةة  في   19- اافيد   جا ةة   ت  يا  عا   داابحححة 

  لةم   عيت   مبحححححححححححححت حححححححححححححفى عانام  الت  ي  في   ادعمت مةلية أ اى   ةاامية   غيا  منظمة   ا ي  ااالجتماعي  الصححححححححححححححةي
 .النفبية   لألمااض 

 
اظ  عانام  المنظمة المتصحح  عالةي في الصححةة يا ي العّعات التي تةا  داا إتاةة ال دمات الصححةية   -9

ه عنهاإ ايعم  مع ازاار الصحححةة الفلبحححطينية االجهات ال حححاياة لعنا   على ماافي الاعاية الصحححةية ايعل    ااالعتدا ات
للعّعاتإ ايتعااا مع جميع الجهات المبححححححؤالة للدعار إلى  الّداات الت اذ تداعيا فعالة االتنبححححححيي عهدف التصححححححدي  

عمححالححه   اةتاام الةي في تمتع الفلبححححححححححححححطينييا عحح على مبححححححححححححححتاى ما الصححححححححححححححةححة يماا علاغححه اةمححايححة  ححذا الةي اا 
العانام  عّاعدر عيانات اعمم تّاايا  حححححهاية عا العّعات التي تةا  داا إتاةة ال دمات الصحححححةية ان حححححا   ااةتفظ

تةليً  أل ا ت  يا التصححااية اافضححها على عّا  الماضححى المصححاعيا عالبححاطاا على قيد الةيار    في ةزيااا/ يانيا
مت األمانة النتا   األالية للعة  الميداني  اقد    1( 2017إلى عام  2008 م  البناات الع ا الماضية )ما عام  

أا   لمتضحححاار ما عمليات الهدم ا/ع ححح ا االةتياجات الصحححةية ااألاضحححاع غيا ال اعتة لألبحححا في الّد  ال حححاقية ا
التهجيا اعملحت مع جحامعحة مةليحة لتّييم العّعحات التي تةا  داا إتحاةحة  حدمحات ماحافةحة األمااض غيا البححححححححححححححاايحة  

االمناطي التي    جيم في الضحححححححفة الغاعيةللمجتمعات المةلية الضحححححححعيفة المّيمة في المنطّة    19-أ نا  جا ةة اافيد
في قطحاع غزر االمظحا اات في   العحدا يحة  األعمحا   تصححححححححححححححعيحدع غزر  افي بححححححححححححححيحاي  تُفاض قياد على د الهحا في قطحا

يتعلي عاالعتدا ات على ماافي الاعاية الصححححةية    الضححححفة الغاعية، عزز العانام  أن ححححطة الاصححححد االتعليه العام فيما
  مجماعة ما اعملت المنظمة مع ازاار الصححةة اازاار ال ااجية االمفاضححية البححامية لةّاي ارنبححاا على ابححتاما

المؤ ححاات لمبححاعدر البححلطة الفلبححطينية في اصححد المعا دات االتعليه عا الةي في الصححةة ما المّاا ن ححا ا في 
التي تبححححتهدف    االمتعددر األطااف  اةصحححح   العانام  العي نات اجم عها لتاجيه جلبححححات ارةاطة ال نا ية  2022عام  

ألمم المتةدر المتعددر الّطاعات عا الصحححةة اةّاي ارنبحححاا،  ، االمبحححا مات في إعداد تّاايا االجهات المبحححؤالة
االمنتجحات االجهاد في مجحا  الحدعار العحامحة ما أجح  التصحححححححححححححححدي لمةحددات أاجحه ارجةحاف في مجحا  الصححححححححححححححةحة  

 ااالعتدا ات على الماافي الصةية االعّعات التي تةا  داا إتاةة ال دمات الصةية 
 

 ي الجاالا البااي المةت ، تعتزم المنظمة إجاا  تّييم ميداني افيما يتعلي عاضع الصةة العامة ف -10
 

1   Bouquet B, Barone-Adesi F, Lafi, M, Quanstrom K et al. Comparative survival of cancer patients requiring 
Israeli permits to exit the Gaza Strip for health care: A retrospective cohort study from 2008 to 2017. PLOS One 

 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251058. 
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 تقرير عن األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
 

 الخصائص الديُمغرافية والحصائل الصحية وأوجه اإلجحاف في مجال الصحة
 

  م ييا  5‚35  المةتلة  الفلبحححححطينية  األاض في  يعي حححححاا  الذيا  الفلبحححححطينييا  للبحححححااا  االمّد    العدد  بحححححيعله -11
  ال ححححححححححححاقية   الّد  فيها عما  الغاعية  الضححححححححححححفة في  نبححححححححححححمة  م ييا 3‚18  منهم   ،2022 عام   منتصححححححححححححف في  نبححححححححححححمة

  ةددتها   التي  الّد   علدية  دا    فلبحححححححححححححطيني 350  000 ما أا ا  ايعيش  1 غزر  قطاع في نبحححححححححححححمة  ملياا 2‚17ا
ااالة األمم المتةدر رغا ة   لدى  المبححححححجلاا  ال ج اا  ايم    2٪( 38)  بححححححاانها   مبححححححي  ةاالي  ايم لاا  إبححححححاا ي 

  ملياا  1‚52 أا٪  70  أي)  غزر   قطاع بحححححححااا   ل يات حححححححغي  ال ج يا الفلبحححححححطينييا في ال حححححححاي األدنى )األانااا(  
 افي   3( منهم   نبحمة  ملياا 0‚88  أا٪ 28  أي)  الغاعية  الضحفة في  الفلبحطينييا  البحااا اعع ما  اأا ا(  منهم   نبحمة
  العاعية  االجمهااية  العناا  األادا  أي  المجااار   العلداا في  مبحححج   فلبحححطيني الجئ  م ييا 3‚4  ناك  نفبحححه،  الاقت

  إلى  للبححححححححححااا  المتةدر   األمم   اصححححححححححنداي  الفلبححححححححححطيني  لإلةصححححححححححا   الماازي  الجهاز  تّدياات  ت ححححححححححيا  عينما  البححححححححححااية
  5، 4  اربححاا يلية  للجنبححية ةام    حح ص  ملياا 1‚7  منهم  ،2021  عام  في  العالم  في  فلبححطيني  ملياا 13‚8 اجاد

  اال حححححعاب  6إ٪44  عنبحححححعة  األطفا  ما  ال حححححاقية  الّد   فيها عما  المةتلة  الفلبحححححطينية  األاض  دا    البحححححااا  ايتاا ا
 8٪ 5  عنبعة  اأا ا  بنة  60  أعماا م   العالغة  ااأل  اص 7إ٪22  عنبعة  بنة 29ا  18  عيا  أعماا م   المتاااةة

 
  أعلى  اااا   بحححححنة 74‚1  المةتلة  الفلبحححححطينية األاض  في  المتاقع العما  متابحححححط  عله ،2020  عام   اعةلا  -12
(  بححححححححنة 75‚3)  االنبححححححححا   اتفتيال  لدى اأعلى(  بححححححححنة  73‚7)  غزر  قطاع  في منه(  بححححححححنة 74‚4)  الغاعية  الضححححححححفة في

 
ا في فلبححطيا منتصححف العام  )الصححفةة ارلاتاانية(، عدد البححااا المّد    2021الجهاز الماازي لإلةصححا  الفلبححطينيإ    1

  2021-1997ةبب المةافظة، 
(http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ 2017-2097٪انجليزي20٪المحااظاتااظ.html  االط ع تم   ،

 ( 2022نيباا/ أعاي   26في 

2     East Jerusalem – Facts and Figures, 2021 (website). The Association for Civil Rights in Israel; 2021 

 (https://www.english.acri.org.il/post/__283, accessed 26 April 2022). 
  2022، ااالة األمم المتةدر رغا ة ات غي  ال ج يا الفلبطينييا في ال اي األدنى )األانااا(عيانات مّدمة ما    3

األانحاااإ       4 ارلحاحتحاانحي(،  )الحمحاقحع  نحعحمححححححح   فحي  https://www.unrwa.org/where-we-work)  2022أيحا  االطح ع  تحم   ،
 ( 2022نيباا/ أعاي   28
5   PCBS-UNFPA Joint Press Release on the occasion of World Population Day. Palestinian Central Bureau of 

Statistics (PCBS) and United Nations Population Fund (UNFPA); 2021 (https://palestine.unfpa.org/en/news/pcbs-

unfpa-joint-press-release-occasion-world-population 

day#:~:text=Based٪20on ٪20population٪20estimates٪20prepared,males٪ 
20and٪202.57٪20million ٪20females, accessed 28 April 2022). 

، الجهاز الماازي 5/4/2021معالي الداتاار عاض تبحتعاض أاضحاع أطفا  فلبحطيا عمنابحعة يام الطف  الفلبحطيني،    6
، تم االط ع  https://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3964)  2021لإلةصححححححححا  الفلبححححححححطينيإ 

 ( 2022نيباا/ أعاي   28في 

طيني يبححتعاض أاضححاع ال ححعاب في المجتمع الفلبححطيني ع ححية اليام العالمي لل ححعاب، الجهاز الماازي ارةصححا  الفلبحح   7
، تم االط ع  https://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=4046)  2021لإلةصححححححححا  الفلبححححححححطينيإ 

 ( 2022نيباا/ أعاي   28في 
،  1/10/2021نيا في المجتمع الفلبحطيني ع حية اليام العالمي للمبحنيا، ارةصحا  الفلبحطيني يبحتعاض أاضحاع المبح   8

-https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_30)  2021الجهاز الماازي لإلةصححححا  الفلبححححطينيإ 

9-2021-elder-en.pdf 2022نيباا/ أعاي   28، تم االط ع في ) 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/المحافظات%20انجليزي%2097-2017.html
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/المحافظات%20انجليزي%2097-2017.html
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  على 2019في عام    عله  فّد  إبحاا ي  في  المتاقع العما  متابحط  أما  1( بحنة 73‚3)  االاجا   فتيااال  لدى  هع ّاانةً م
(  الذااا  لدىبححححنة  81‚8ا  ارنا   لدىبححححنة   85‚1)  اليهاد  المااطنيا  عيا  فااي  عاجاد  بححححنة 82‚8  المّاانة  بححححعي 

عما فيهم األ ححححححححححح اص الماجاداا في الّد    عاب  أا  فلبحححححححححححطينياا  أنهم   على  أنفبحححححححححححهم   فاايعا    الذيا  االمااطنيا
  ع الاضحح    افيات معد ، عله  2019/2020افي البححنة  (   الذااا  لدىبححنة   78‚1ا  ارنا   لدىبححنة    81‚9)  ال ححاقية

مالاد ةي ااحاا أعلى لحدى األطفحا    1000ةحالحة افحار اح     12  األاض الفلبححححححححححححححطينيحة المةتلحةالفلبححححححححححححححطينييا في  
مالاد ةي( عينما عله معد  افيات األطفا  داا بحححححححا   1000ةالة افار ا     17)  ال ج يا  م يماتالمالاديا في 
مالاد ةي(    1000ةحالحة افحار اح    16مالاد ةي ااحاا أعلى لحدى الفتيحاا )  1000ةحالحة افحار اح    14ال حامبححححححححححححححة  

ةاالت   3اتّااا  ذ  األاقام عمعد  لافيات الاضع قدا     2( مالاد ةي 1000ةالة افار ا    12ات )عالفتي مّاانةً 
مالاد ةي   1000ةاالت افار ا    4مالاد ةي امعد  لافيات األطفا  داا بححححا ال امبححححة قدا    1000افار ا  

  الفلبحطينية   األاضي للافيات في االتزا  األمااض غيا البحااية تم   البحعب الا يبح   3في إبحاا ي  في البحنة نفبحها 
على   19-افي الاقت ذاته، أ يا إلى اافيد  4 2020 افيات الفلبطينييا في عام إذ بععت أا ا ما  ل ي    المةتلة

 5 2020في عام    في األاض الفلبطينية المةتلة٪ ما ةاالت الافار  11أنه ماض بعب  
 

 تجزئة نظام الرعاية الصحية وتمويله
 

عا تّبححححححححيم المبححححححححؤاليات عا تافيا    في األاض الفلبححححححححطينية المةتلةتنجم تجز ة نظام الاعاية الصححححححححةية   -13
الاعاية الصححححةية اتمايلهاإ االفصحححح  الجغاافي البححححيابححححي للضححححفة الغاعية اقطاع غزرإ افاض الّياد على الد ا    

اال ااج، عما في ذلك    لإلغ ي االةصحححححححاا عفاض قياد  حححححححديدر على الد ا  2007فّطاع غزر ي ضحححححححع منذ عام  
  افي الضححححفة الغاعية، تعني التّبححححيمات اردااية  األاض الفلبححححطينية المةتلةعلى المااا إلى م تلف المناطي في 

ا ت ف االبحححتةّاقات الماتعطة عالاعاية الصحححةية للبحححااا الفلبحححطينييا في مناطي م تلفة  اتؤدي  ذ  التّبحححيمات  
  التفتيش   نّاطاالعدد الاعيا ل  االبحتيطانية  التةتية  االعنية  العاز إبحاا ي     جداا عا  ةالناجمالمّتانة عالةااجز المادية  

  اععد أا المةلية  المجتمعاتإلى اجاد عّعات إضحافية تةا  داا تافيا الاعاية الصحةية لععض    "االمتنّلة"  ال اعتة
على ضحمت إبحاا ي  الّد  ال حاقية، ُمنة الفلبحطينياا الماجاداا في المدينة إقامة م حااطة االةي في الةصحا   

الةصححححححا     األاض الفلبححححححطينية المةتلةالذي ال يةي للفلبححححححطينييا في عّية    6الت ميا الصححححححةي الاطني اربححححححاا يلي
صةية    ماافي إن ا د المفااضة على تنمية الفلبطينييا ما ، تمنع الّيا في الضفة الغاعيةعليه  افي المنطّة جيم  

 
، الجهاز الماازي 8/3/2021اضحححححاع الماأر الفلبحححححطينية ع حححححية يام الماأر العالمي، معالي الداتاار عاض تبحححححتعاض أ   1

الحفحلبححححححححححححححطحيحنحيإ   فحي  https://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3934)  2021لحإلةصحححححححححححححححححححححا   االطح ع  تحم   ،
 ( 2022نيباا/ أعاي   28
2         Children in the State of Palestine: Child development data from the 2019/2020 multiple indicator cluster 

survey. UNICEF; 2021 

(https://www.unicef.org/sop/media/1681/file/Children٪20in ٪20the٪20State٪20of٪20Palestine.pdf, accessed 28 

April 2022). 

3    Israel: Key demographic indicators (website). UNICEF; 2022 (https://data.unicef.org/country/isr/, accessed 28 

 April 2022). 

  2021، ناعل : ازاار الصةة )فلبطيا(إ 2020التّايا الصةي البناي لعام    4
5         Israel: Key demographic indicators (website). UNICEF; 2022 (https://data.unicef.org/country/isr/, accessed 

28 April 2022). 
  عليهم  يجب اال إبححححححاا ي   أا  ال ححححححاقية  الّد  في المبححححححت ححححححفيات  إلى عالاصححححححا   الّد في    المّيميا للفلبححححححطينييا اؤذ  يُ    6

ما   أصحححعةاافي ال ااج لمدر بحححعع بحححناات أا    أقامااإذا   ارقامة ةّاي يفّداا  لانهم إليها  للاصحححا الةصحححا  على تصحححااية 
 اتهمااأا إذا    الّححد إ( في  همأا عمل  إقححامتهمعا إ عححات "مااز ةيححاتهم" )ماححاا    عجزاا  إذا  أا  مااطنيححهإ  أا  آ ا  علححدمّيمي  
 (: 2017الةي )منظمة : انظاعاال هم رباا ي     عار   

Residency Revocation: Israel’s Forcible Transfer of Palestinians from Jerusalem (alhaq.org). 

https://data.unicef.org/country/pse/
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إباا ي     جداا  عياالااقعة    التما   منطّةعينما ال يماا الاصا  إلى عدر مجتمعات مةلية في   دا مة   عه  أا  دا مة
ال ااج ايجححب على مّححدمي الاعححايححة الصححححححححححححححةيححة    إال ععا عااعححة ااةححدر للححد ا /  1949  لعححام   الهححدنححة   طا العححاز   

 في ال لي ، تعاق  2الةصحا  على تصحااية إبحاا يلية للاصحا  إلى ععض المجتمعات المةلية  افي المنطّة ةا  
نّطة تفتيش دا مة اصحححححححا    21ةاجزًا عما فيها   120الّياد المفااضحححححححة على الد ا  االةااجز التي ينا ز عدد ا  

لضححححححححفة الغاعية أي المنطّة جيم امنطّة العامليا في مجا  الاعاية الصححححححححةية االماضححححححححى  افي  ذ  المناطي في ا
  التي  حححححح ص يعتمد على  دمات الاعاية الصححححححةية األالية    150 000في ال لي ، مازا    2 التما  االمنطّة ةا 

 ححححححححح ص يعاني ما النّص ال حححححححححديد في تافيا  ذ  ال دمات عبحححححححححعب    112 000، عاجاد  المتنّلة  العيادات  تّدمها
 1 2022نّص التماي  في مبته  عام  

 
البحححححلطة الفلبحححححطينية في قدار ازاار الصحححححةة على تافيا     حححححهدتهاالتي    عاقعةالمتالمالية    األزمات  اتأ     اقد -14

  ل قتصحححاد   ارنتاجية  الّاعدر   إزالة  المبحححتدام   التماي   داا  تةا   التي  العّعات  ات حححم    ا حححاا هاال دمات األبحححابحححية  
  غزرإ  قطاع له  ي ضححع  الذي  الةصححاا  بححياي في  ذلك في  عما  االتصححديا،  االبححتيااد  على  الّيادفاض ا   الفلبححطينيإ

 الجمااية  ارياادات على  البححححيطار   اعدم   الد  إ  ضححححاا ب ما  ت تيةالم  ارياادات في  ر ؤ ا الم  العطالة  معدالت  اااتفاع
  اااتفاع  المباعدات   ذ    في  االتّلعات  الدالية  عالمباعدات  التنعؤ على  الّدار  اعدم   2اريااداتإ  لهذ    المالي  االتباب
مبححححححححا مات   إلىمنه  ٪12عنبححححححححعة  الصححححححححةية    الاعايةالعام على   ارنفاي  ابححححححححتند)  المانةيا  على  االعتماد  مبححححححححتاى
ّحة  نحاميحةالمت  الحدياا، أدت  2022-2021  الفتار   افي  3( 2020في عحام    المحانةيا الفلبححححححححححححححطينيحة    ماافيلل  المبححححححححححححححتة

  إلى   غزر  اقطاع  الغاعية  الضحححححححححححححفة  اعّية  ال حححححححححححححاقية  الّد  في  ال دمات  ماافي  فيها عما  ارةالة   دماتالا يبحححححححححححححية ل
  ت حححححححايا  ما  الفتار   في  عاازر   قضحححححححية افي   ال دمات  إتاةة  ع ححححححح ا   حححححححديدر   م ااف  اأ اات  ال دمات  تاافا  ان فاض
  تصحححححاية  منة  ماات       اربحححححاا يلية  البحححححلطات  افضحححححت  ،2022  ينايا  /ال اني ااناا  إلى  2021  نافمعا  /ال اني
  بحافا   الااععة  المار  افي   غزر  قطاع   ااج هع جل  4بحنة، 16  عما    الةاد  الدم   عبحاطاا  مصحاب مايض ا ا  لبحليم،

 ناميت  عبحعب  الطعية  ارمدادات  تاافا  عدم   إلى  م حيااً   ابحتّعاله ما يتماا  لم   قصحد    الذي  المبحت حفى  أا  إال  المايض
 في  ي لاف  مبحت حفى في  ماعد علىبحليم    أبحار   ةصحلت  متتالية  مةااالت  اععد   الصحةة  ازاار   على  المبحتةّة  الدياا

  ال ام    هطلع ااا  عينما اهلل  اام  في  الطعي  فلبححطيا مجمع في  ينايا  /نياال   ااناا 9 في  تافي  بححليم  لاا  أعيب  ت 
  الداابة  قيد  التصاية  على  للةصا 

 
  لل ححححعب   نبححححانيةالصححححةية ار  ةتياجاتاال  ابححححتمااا في  5األج   الطايلة  االلجا   التهجيا  أاضححححاع  اتبححححا م  -15

  عتّديم  األانااا  ُال فت  اقد   الضححححححححاااية  األبححححححححابححححححححية  الصححححححححةية  الاعاية  تافياع  يتعلي فيما  ذلك في عما  الفلبححححححححطيني،
  البحححححححااا ٪(  45)   مبحححححححي ما  أا ا ا ناك  الفلبحححححححطينييا،   ج ياإلى ال  الصحححححححةية  للاعاية  ارنبحححححححانية  المبحححححححاعدات
  اتّدم   ال ج يا ما  عاصحححفهم   مبحححجلاا  غزر  اقطاع  ال حححاقية،  الّد   ذلك في  عما  الغاعية،  الضحححفة في  الفلبحححطينييا

  األالية،   الصحححححححةية  للاعاية ماازاً  65  عا طايي  المةتلة  الفلبحححححححطينية األاض في  األالية  الصحححححححةية  الاعاية  األانااا
 

  المةتلة الفلبطينية األاض في الصةة مجماعةعيانات مّدمة ما    1

  اقتصحححاد األاض الفلبحححطينية المةتلة،  فيإلى ال حححعب الفلبحححطيني: التطااات   األاناتاد  هاّدمتي يال  المبحححاعدر  عا  تّايا   2
 إ على الااعط التالي: TD/B/67/5الا يّة ) 2020األمم المتةدر للتجاار االتنميةإ مؤتما  

https://www.un.org/unispal/document/unctad-assistance-to-the-palestinian-people-developments-in-the-economy-

of-the-opt-unctad-report-td-b-67-5/ 2022نيباا/ أعاي   30، تم االط ع في)  
 تّدياات مّدمة ما ازاار الصةة الفلبطينية    3

4     http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/Jan_2022_Monthly_4.pdf?ua=1  أيححححاا/   16، تم االط ع في
  2022مايا  

، تم االط ع في  https://www.unrwa.org/palestine-refugees)الماقع ارلاتااني( ) االفلبحححححححححححححطينيا األانااا: ال ج اا    5
 ( 2022نيباا/ أعاي   28

https://www.un.org/unispal/document/unctad-assistance-to-the-palestinian-people-developments-in-the-economy-of-the-opt-unctad-report-td-b-67-5/
https://www.un.org/unispal/document/unctad-assistance-to-the-palestinian-people-developments-in-the-economy-of-the-opt-unctad-report-td-b-67-5/
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/Jan_2022_Monthly_4.pdf?ua=1
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  ال اناية   الاعاية  تّدم   ةيا في  ال ححححححاقية،  الّد   ذلك في  عما  الغاعية،  الضححححححفة في 43ا  غزر  قطاع  في منها 22 يّع
صحححة  في  قلّيلية  مبحححت حححفى في  معا حححارً   ال دمات  تّديم      اما معها،  المتعاقد  المبحححت حححفيات   حححعاة ععا  االمت صححح 

  ال ج يا  ما٪ 84ا  الغاعية  الضححفة في  الفلبححطينييا  ال ج يا ما ٪47  ةصحح   ،2021  عام  افي   الغاعية  الضححفة
دزُ   نفبحه،  الاقت  افي   األانااا  تّدمها  التي  االع ج  الاقاية   دمات على  غزر  قطاع في   فلبحطينياً   الج اً   36 991  ا 
صحححححححححة أا  ال اناية  الاعاية دمات  ع لها  التي  المت صححححححححح    لألانااا   المالي  الاضحححححححححع ااا  ،2021  عام  افي   األانااا  تما 

 معله  إلى  اةتياجها  عا  فضح ً  أماياي،  داالا  ملياا 75  للااالة  العامجية  الميزانية في  العجز  عله  فّد   ةاجاً اليزا   
 قطاع ااا ،2020  ديبححححححمعا  /األا   ااناا افي   19-لاافيد  ل بححححححتجاعة أماياي  داالا  ملياا 152  قدا    إضححححححافي

  المتعلّحة   عحالتحد  ت  ال حاصحححححححححححححححة  االةتيحاجحات  ما٪  86  ُلعيحت  ةيا  في  اةتيحاجحاتحه،  إجمحالي  ما٪  55  تلّى  قحد  غزر 
  الغاعية  الضفة في  19-لاافيد  عاالبتجاعة

 
 19-التأهب واالستجابة لجائحة  وفيد

 

  الضحححححححفة في   المةتلة األاضصحححححححفاف الفلبحححححححطينييا في  في  19-ةالة إصحححححححاعة عاافيد 556 550  ُأادت -16
   2022 ححححححححححعاط/ فعاايا   2ةالة إصححححححححححاعة( عةلا     208 046ةاالت إصححححححححححاعة( اقطاع غزر ) 348 504)  الغاعية

جلت   ةالة   3358عةلا  التاايخ نفبححححححححححه على النةا التالي:    19-ةالة افار ناجمة عا العداى عاافيد 5128ابححححححححححُ
افيما يتعلي عالضححفة الغاعية، ت ححم  العيانات التّدياات    1ةالة افار في قطاع غزر  1770افار في الضححفة الغاعية ا

ال اصححححححة عالّد  ال ححححححاقية على الاغم ما عدم اجاد أي تعاد  ابححححححمي للعيانات المصححححححنفة التي جمعتها البححححححلطات  
اربحححححاا يلية في المدينة  اما المةتم  أا يااا تّديا عدد الةاالت أق  ما قيمته عا يا، ا صحححححاصحححححًا في الفتاات  

دت ااتفاع معدالت النتا   اريجاعية ل  تعااات التي أجاتها ازاار الصحةة الفلبحطينية  اعلى بحعي  الم ا ،  التي  حه
 2022  عاط/ فعاايا  2ااناا ال اني/ ينايا إلى   27    األبعاع ما  علغت معدالت النتا   اريجاعية ل  تعااات  

ةيا أا معححد  النتححا   اريجححاعيححة المبححححححححححححححتهححدف    في  2التااليعلى    ٪52ا  ٪35  في الضححححححححححححححفححة الغاعيححة اقطححاع غزر 
دت ازاار الصححححةة الفلبححححطينية في ااناا  اأا    3    األبححححعاعيا البححححاعّيا   ٪5عه ما المنظمة يّ  عا  الماصححححى

ناجمة عا المتةاا أامياااا لفياا  اااانا  اعلى الاغم    19-أا  ةالة إصحححححاعة عاافيد 2021األا / ديبحححححمعا  
، محازالحت  نحاك قحدار متعّيحة على إداار ةحاالت  2022في أاا ح  عحام    19-ما تزايحد عحدد ةحاالت ارصححححححححححححححاعحة عاافيحد

في  ٪58افي الضحفة الغاعية   ٪3   حغ  أبحا ر المبحت حفياتة الماازر إذ عله معد  د ا  المبحت حفيات ااةدات العناي
 ما  الفتار   في  التااليعلى    ٪51ا  ٪75قطححاع غزر عينمححا عله معححد   ححححححححححححححغحح  األبححححححححححححححا ر في اةحدات العنححايحة الماازر  

 4 2022  فعاايا  / عاط 2  إلى  ينايا  /ال اني  ااناا 27
 

عا المنظمة اتافيا اللّاةات ما جانب    19-ارذا عاالبحححححححححححححتعما  الطاائ للّاةات اافيدد صحححححححححححححداا  اأا   -17
ضححححااار التصححححدي ألاجه ارجةاف في مجا  الصححححةة على الصححححعيد العالمي عهدف   2020العلداا منذ أاا ا عام  

أ اا التعايا في تاافا اللّاةات أيضحًا التبحاؤالت ع ح ا  ،  المةتلة  الفلبحطينيةاالبحتجاعة للجا ةة عفعالية  افي األاض  
عا تافيا اللّاةات للبحححححااا الفلبحححححطينييا المةمييا في الضحححححفة الغاعية    المةتلة  الّار   عاصحححححفهامبحححححؤالية إبحححححاا ي   

 
  2022عيانات مّدمة ما ازاار الصةة الفلبطينية،    1

، تم االط ع في  https://www.unrwa.org/palestine-refugees)الماقع ارلاتااني( ) ااألانااا: ال ج اا الفلبحححححححححححححطينيا    2
 ( 2022نيباا/ أعاي   28

، جنيف: منظمة الصحةة  19-معاييا الصحةة العامة لتاييف تداعيا الصحةة العامة االتداعيا االجتماعية في بحياي اافيد   3
 )عارناليزية(  2020العالميةإ 

 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332073/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Criteria-2020.1-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y  2022نيباا/ أعاي    28، تم االط ع في   ) 
  2022عيانات مّدمة ما ازاار الصةة الفلبطينية،    4
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ّحاذ  اعله عحدد الفلبححححححححححححححطينييا الحذيا تلّاا على األقح     1اقطحاع غزر  أا محا يعحاد  ذلحك )أي    19-اافيحدجاعتيا ما ل
ما مجماع   ٪31ملياا فلبحححححححححطيني أا  1‚65  تطعيمهم( في إطاا عاام  تديا ا ازاار الصحححححححححةة الفلبحححححححححطينية  ااتم

اعلى بححعي  المّاانة، علغت نبححعة     2022 ححعاط/ فعاايا   2في البححااا الفلبححطينييا في الضححفة الغاعية اقطاع غزر  
ات   لت   2 2022 ححححعاط/ فعاايا   3في    م ييا  حححح ص(  6‚10) ٪66ميا ما البححححااا اربححححاا يلييا ةاالي  المطع  

ععض مجماعات الفلبحححححححححطينييا للتطعيم عا طايي ازاار الصحححححححححةة اربحححححححححاا يلية عما فيها المجماعات التالية: جميع 
نياا ما الضححفة الغاعية الذيا يعملاا  يالفلبححطينييا الةاصححليا على تصححاية إبححاا يلي عارقامة في الّد إ االفلبححط

في البححححجاا اربححححاا يلية  اتاجد    ااالفلبححححطينيا في إطاا عاام  منظمة عند نّاط التفتيش اربححححاا يليةإ    في إبححححاا ي 
 عاط/   2عيا الضفة الغاعية اقطاع غزر  اعةلا     المةتلة  الفلبطينيةتفااتات في التغطية التطعيمية دا   األاض 

  المةتلة   الفلبحححطينيةاألاض  بحححنة أا أا ا في   12ما البحححااا المؤ ليا العالغة أعماا م   ٪48فعاايا، ااتم  تطعيم  
اافًّا لمبحححة    3( ٪30أعلى ما النبحححعة المبحححجلة في قطاع غزر )(  ٪61ااانت نبحححعة التغطية في الضحححفة الغاعية )

( ما 92/237) ٪39، علغت نبحححححححححححعة األ ححححححححححح اص الذيا ال يعتزماا التطعيم  2021ُن حححححححححححا في أيلا / بحححححححححححعتمعا  
 4( في الضفة الغاعية 91/253) ٪36عنبعة   طاع غزر مّاانةً الفلبطينييا غيا المطعميا في ق

 
 التعرض للعنف واالعتداءات على مرافق الرعاية الصحية

 
 حححح صححححًا لإلصححححاعات في صححححفاف الفلبححححطينييا في قطاع غزر نتيجة   2367 حححح صححححًا اتعاض   257ُقت    -18

( اارصحاعات  ٪98 ح صحًا أا    253ابحُجلت أغلعية الافيات )  5 2021أعما  العنف الماتعطة عاالةت   في عام 
ابحححععت     2021أياا/ مايا   21إلى   10( في بحححياي التصحححعيد العبحححااي في الفتار ما ٪93 ححح صحححًا أا    2211)

ما ارصححححححححححاعاتإ االمتفجاات المّذافة ما بححححححححححطة األاض  ٪69ما الافيات ا ٪86المتفجاات المّذافة ما الجا  
بحنة أا   18ام    الاجا  العالغة أعماا م    6ما ارصحاعات  ٪4ما الافيات ا  ٪2ار الةية  ما الافياتإ االذ ي 7٪

إ الححدى  ٪15إ الححدى النبحححححححححححححححا   ٪17(إ اعلغححت نبححححححححححححححعححة الافيححات لححدى الفتيححاا  ٪60أا ا    ححة أ مححا  الافيححات )
إ الدى  ٪19الفتياا  إ الدى  ٪20إ الدى النبحححححححححححا   ٪48إ عينما علغت نبحححححححححححعة ارصحححححححححححاعات لدى الاجا   ٪9 الفتيات
  اضححححححغطت األعداد الاعيار لإلصححححححاعات المعّدر اال طيار على ال دمات الصححححححةية اتعاضححححححت ماافي  ٪11الفتيات  

عينما أ ا التدميا  الاعاية الصحححححةية االعنى التةتية الماتعطة عها ألضحححححااا     الّصحححححف الجاي ااألاضحححححي العنيف  
لميا  أيضحححًا في اصحححا  الماضحححى ابحححيااات اربحححعاف إلى ماافي  ال حححديد للطاي المةيطة اأعااج الاهاعا  ا حححعاات ا

 
1   COVID-19 Vaccines for the Palestinian Population: Who is Responsible under International Law? Jerusalem: 

Diakonia International Humanitarian Law Centre; 2021 

(https://apidiakoniase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/sites/2/2021/05/covid-19-vaccines-for-the-palestinian-

population-who-is-responsible-under-international-law.pdf, accessed 28 April 2022). 
2                            Our World In Data, 2022. Share of people vaccinated against COVID-19, Feb 3, 2022 

(https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL, accessed 4 February 2022). 
، جنيف: منظمة الصحةة  19-معاييا الصحةة العامة لتاييف تداعيا الصحةة العامة االتداعيا االجتماعية في بحياي اافيد   3

 )عارناليزية(  2020العالميةإ 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332073/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Criteria-

2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 2022نيباا/ أعاي   28، تم االط ع في ) 
4        2nd KAP Study for the “Risk Communication and Community Engagement Plan (RCCE)” for the State of 

Palestine Information. 

5   Data on casualties (website). OCHA; 2022 (https://www.ochaopt.org/data/casualties, accessed 27 April 2022) 
6        2nd KAP Study for the “Risk Communication and Community Engagement Plan (RCCE)” for the State of 

Palestine Information. ABC Consulting and UNICEF; 2021. 
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، اانت الماافي الصحححححححححةية اافة ال تعم  2021أياا/ مايا  20اعةلا     1الاعاية الصحححححححححةية افي أدا   ذ  الماافي 
مبحححححححت حححححححفى في قطاع غزر ااا  ناك مبحححححححت حححححححفياا ال يعم ا   30على ارط ي أا تعم  جز يًا فّط  فما أصححححححح   

( ال تعم  ٪61عيادر )  57عيادر للاعاية األالية اانت  ناك  93  جز يًاإ اما ضحححححححححححححما  مبحححححححححححححت حححححححححححححفى يعم 28ا
  عتضححححححححاا   أيضححححححححاً   ارنبححححححححانية  ال ححححححححؤاا  لتنبححححححححيي  المتةدر   األمم   ماتب  اأفاد  2 تعم  جز يًا فّط(  ٪39عيادر ) 36ا

 3 الصةية  االنظافة  الصةي  االصاف  الميا    ماافي ما مافّاً   290ا  بانية  اةدر  2173ا  تعليمياً  مافّاً  331
 

 حححح صححححًا لإلصححححاعات في الضححححفة الغاعية نتيجة أعما  العنف الماتعطة    16 421 حححح صححححًا اتعاض  82اُقت   - 19
 حح صححًا   1136عيا أال ك األ حح اص الذيا تعاضححاا لإلصححاعات نجمت إصححاعات   اما   4  2021عاالةت       عام 

 ححححححح صحححححححًا إلى اعتدا  عدني    470عا ابحححححححت دام الذ يار الةية في بحححححححياي المظا اات أبحححححححابحححححححًا عينما ُعزيت إصحححححححاعات  
اتضحححاا الاجا     5 ححح صحححًا إلى ابحححتن حححاي الغاز    10 565 ححح صحححًا إلى إط ي الاصحححاص المغل ف عالمطاط ا  3815ا 
 ٪ 71تياا ع حححا  غيا متنابحححب إذ ُقت  اتعاض لإلصحححاعات أا ا ما بحححععة أ ححح اص ا  ع حححار أ ححح اص )عنبحححعة  االف 
 حح ص ااةد    اتعاض لإلصححاعات بححنة أا أا ا عينما ُقت    18على التاالي( في صححفاف الاجا  العالغة أعماا م   ٪ 77ا 

ما الافيات    ٪ 6ة النبحححححا   على التاالي( في صحححححفاف الفتياا  اعلغت نبحححححع  ٪ 21ا   ٪ 20ا   مبحححححة أ ححححح اص )عنبحححححعة  
 3افًّا للعيانات الما ّة  ما ارصاعات    ٪0‚6ما الافيات ا   ٪ 4ما ارصاعاتإ عينما علغت نبعة الفتيات    ٪0‚8ا 
 

ج    - 20 في  عما  6، 2021اعتدا  على ماافي الاعاية الصححةية في األاض الفلبححطينية المةتلة في عام    235ابححُ
ااقع معظم االعتحدا ات على ( في الضححححححححححححححفحة الغاعيحة   ٪ 72اعتحدا  )   169ا ( في قطحاع غزر  ٪ 28اعتحدا  )   66ذلحك  

عينما   2021( أ نا  المااجهات االمظا اات في أياا/ مايا اةزيااا/ يانيا  ٪ 72) الماافي الصححةية في الضححفة الغاعية  
ا/  ما االعتدا ات على ماافي الاعاية الصححححححةية في قطاع غزر     التصححححححعيد العبححححححااي في  ححححححها أيا  ٪ 92ةد   

( على تعاض ماافي الاعاية الصحححةية ألفعا   ٪ 79اعتدا  )   185مايا  اما عيا جميع االعتدا ات المبحححجلة انطاى  
مافًّا  124بحححححياار إبحححححعاف ا  57عامليا في مجا  الاعاية الصحححححةية اتضحححححاا   106العنف مما أبحححححفا عا إصحححححاعة  
،  عاقلة تافيا  دمات الاعاية الصححححةية  اعتدا  على الماافي الصححححةية على   58انطاى  صححححةيًا  افي الضححححفة الغاعية،  

عامً  في مجا  الاعاية الصحححةية في الضحححفة الغاعية    15االبحححيما ل ححح صحححيا أصحححيعا عجااذ قاتلة  ااعتُّ  أا اةُتجز  
ماافّيا للماضحى ما قطاع غزر أ نا  ماافّتهم للماضحى للةصحا  على      ة     االعتدا ات عينما اعتّلت إبحاا ي   

 الاعاية الصةية  
 

  لفلبححححطينييا ااالد   ت  ياًا بححححلعيًا في صححححةة    االبححححاا عالعم   الماتعطاانعدام األما   للعنفض  التعا    ايؤ ا -21
  الصححححححةي  لإلنما جذاا  غيا الةاامية  مؤبححححححبححححححة  الداابححححححة ةدي ة أجاتها المنظمة ا  أظهاتقد  ا النفبححححححية اعافيتهم   

ه عنها لدى الماا ّيا في األاض الفلبحطينية المةتلة  المعل  معدالت الضحا ّة النفبحية  في   ملةاظة  زيادر ااالجتماعي  
 

 ا ات على ماافي الاعاية الصةية نظام المنظمة لتاصد االعتد   1

العححححدد       2 المةتلححححة،  الصحححححححححححححةححححة العححححالميححححةإ  3تصحححححححححححححعيححححد الاضحححححححححححححع في األاض الفلبحححححححححححححطينيححححة  )عححححارناليزيححححة(    2021، منظمححححة 
 (http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/210520_-_OPT_flash_update_May_20.pdf?ua=1&ua=1  تحم  ،

 (  2022نيباا/ أعاي    27االط ع في  

  2021غزر ععد تصعيد أياا/ مايا، ن ار ال ؤاا ارنبانية، ت ايا ال اني/ نافمعا    3
(https://www.ochaopt.org/content/overview-november-2021 2022نيباا/ أعاي   27، تم االط ع في ) 
4        2nd KAP Study for the “Risk Communication and Community Engagement Plan (RCCE)” for the State of 

Palestine Information. ABC Consulting and UNICEF; 2021. 
5     Data on casualties (database). OCHA; 2022 (https://www.ochaopt.org/data/casualties, accessed 27 April 2022)   
ناليزية(، على الااعط التحالي:  نظحام المنظمحة لتاصححححححححححححححد االعتحدا ات على ماافي الاعاية الصححححححححححححححةيحة )قاعدر العيحانات( )عار    6

https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx 2022نيباا/ أعاي   27، تم االط ع في  
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عينما تعي ا ما تّييم متعدد الّطاعات ل ةتياجات ُأجاي    191-عالمبححححححححححححححتايات المبححححححححححححححجلة قع  جا ةة اافيد مّاانةً 
ما األبححححححححححححا عل ه عا معانار فاد ااةد على األق  ما ضححححححححححححا ّة نفبححححححححححححية   ٪38ا  25أا ما يتاااذ عيا   2021 عام 

ت  يا   2021يامًا في قطاع غزر في أياا/ مايا   11اااا للّصححححف الجاي االمدفعي على مدى   2ذاتيًا م حححح صححححة  
 حح ص إلى  دمات الصححةة النفبححية االدعم   621 000مدما عاجه  اص في الصححةة النفبححية  ايةتاج أا ا ما 

ت ححححححححححااي التّني المعني  افًّا للفايي االبحححححححححح  2022النفبححححححححححي ااالجتماعي في األاض الفلبححححححححححطينية المةتملة في عام  
 3عالصةة النفبية االدعم النفبي ااالجتماعي 

 
 إتاحة الرعاية الصحية وتضييق حيز العمل اإلنساني

 
ينطعي نظام التصحححححححااية اربحححححححاا يلي على جميع الفلبحححححححطينييا في األاض الفلبحححححححطينية المةتلة عابحححححححت نا    -22

ايؤ ا بححنايًا    4االفلبححطينييا الةاصححليا على ععض ارعفا ات في الضححفة الغاعيةالفلبححطينييا المّيميا في الّد   
في إتاةة  دمات الاعاية الصحححححةية األبحححححابحححححية  الف الماضحححححى الفلبحححححطينييا الضحححححعفا  المةاليا اماافّيهم  اما 

  عا طايي ماتب االتصا    2021طلعًا للةصا  على تصاية قدمه ماضى ما قطاع غزر في عام   15 466 عيا
داا ةصحححا  الماضحححى على اد  ٪36‚1اُأ ا   ٪0‚5عالماافّة اُافض  ٪63‚4الفلبحححطيني المعني عالصحححةة ةظي 

لهم في المبححت ححفى  اعلغت نبححعة الطلعات المّدمة للةصححا  على تصححاية لألطفا  الذيا  نها ي قع  الماعد المةدد  
ما تلك   ٪47انبححححعة الطلعات المّدمة للةصححححا  على تصححححاية للماضححححى ارنا    ٪27بححححنة   18تّ  أعماا م عا  

ااانت  ناك ةاجة ( عالماضححححى المصححححاعيا عالبححححاطاا  ٪41الطلعات  ااتصحححح  أا ا ما  مبححححي الطلعات المّدمة )
اضى  مابة إلى تابيع نطاي ال دمات اتةبينها على أم   اجه لتافيا  دمات الاقاية االع ج االاعاية الفعالة للم

المصحححححححححاعيا عالبحححححححححاطاا في األاض الفلبحححححححححطينية المةتلة، ا صحححححححححاصحححححححححًا في قطاع غزر  اةظيت الطلعات المّدمة  
اُأ ات   ٪1‚3فّط اُافضحت عنبحعة   ٪40‚4للةصحا  على تصحاية لماافّي الماضحى ما قطاع غزر عالماافّة عنبحعة  

  ٪32اضحححححححي عنبحححححححعة افض أعلى )اأفاد الماتب اربحححححححاا يلي لتنبحححححححيي أن حححححححطة الةاامة في األا  5 ٪58‚4عنبحححححححعة  
فيما ي ص طلعات الةصححححا  على تصححححاية لماافّي   ٪68يتعلي عطلعات الةصححححا  على تصححححاية للماضححححىإ ا فيما

ُقدم  افي الضحفة الغاعية،    6الماضحى( لانه ال يبحج  أي ت  يا فيما يتصح  عالماعد المةدد للماضحى في المبحت حفى 
ي عصاار معا ار إلى البلطات ارباا يلية عداًل ما تّديمها  عدد أاعا عا يا ما طلعات الةصا  على تصاية صة

طلعًا   83 297طلعًا مّاع    152 040عا طايي البحححححلطة العامة الفلبحححححطينية لل حححححؤاا المدنية على النةا التالي:  
طلعًا للةصححا  على تصححاية للماافّيا  اعل ه   88 676طلعًا مّاع    143 917للةصححا  على تصححاية للماضححىإ ا

اربحححاا يلي لتنبحححيي أن حححطة الةاامة في األااضحححي عا افض طلعات الةصحححا  على تصحححاية للماضحححى في الماتب  
عل غت عا   البحححححلطة العامة الفلبحححححطينية لل حححححؤاا المدنيةطلعًا( في ةيا أا   20 628) ٪14الضحححححفة الغاعية عنبحححححعة  
اافّيا، عل ه الماتب  طلعًا(  افيما يتعلي عطلعات الةصحححححححا  على تصحححححححاية للم  8522) ٪10افض الطلعات عنبحححححححعة  

 
1      The impact of COVID-19 on the psychosocial and mental well-being of Palestinian adolescents. Juzoor for 

Health and Social Development and WHO; 2021 (https://www.un.org/unispal/document/impact-of-covid-19-on-

the-psychosocial-and-mental-well-being-of-palestinian-adolescents-who-survey/, accessed 30 April 2022). 
2   OCHA; 2021. Multi Sector Needs Assessment  
 عيانات مّدمة ما الفايي االبت ااي التّني المعني عالصةة النفبية االدعم النفبي ااالجتماعي، في األاض الفلبطينية المةتلة       3
بحححنة ااألطفا  الذيا    55بحححنة االاجا  العالغة أعماا م أا ا ما   50ُيعفى العديد ما النبحححا  العالغة أعماا ا أا ا ما    4

بنة ما  اط الةصا  على تصاية للبفا  ايطة أال يبافااا يام البعت قع  الباعة ال امنة صعاةًا   13تّ  أعماا م عا  
 أا ععد الباعة الباععة مباً  

 مة ما ماتب االتصا  المعني عالصةة التاعع لازاار الصةة الفلبطينية عا التصااية ال اصة عّطاع غزر مّد  عيانات    5

الماتب اربححححححححححاا يلي لتنبححححححححححيي أن ححححححححححطة الةاامة في األااضححححححححححي الذي أفاد ععدد أعلى عّلي  للطلعات مة ما  عيانات مّد     6
 طلعًا(  17 588لماافّيا )طلعًا( اا 16 428ارجمالية للةصا  على تصاية للماضى )

https://www.un.org/unispal/document/impact-of-covid-19-on-the-psychosocial-and-mental-well-being-of-palestinian-adolescents-who-survey/
https://www.un.org/unispal/document/impact-of-covid-19-on-the-psychosocial-and-mental-well-being-of-palestinian-adolescents-who-survey/
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عا افض   البححححححلطة العامة الفلبححححححطينيةطلعًا( عينما عل غت   23 814) ٪17اربححححححاا يلي عا افض الطلعات عنبححححححعة  
 1طلعًا(   14 340) ٪16الطلعات عنبعة  

 
اتاتعط اةتياجات ارةالة عاجاد فجاات ال يبححتهاا عها في تاافا الاعاية الصححةية لها ت  يا غيا متنابححب   -23

اع غزر  اال تتاافا التانالاجيا الطعية األبححححابححححية م   ماافي الع ج ار ححححعاعي االمبححححة الطعي النااي )م    في قط
التصححححححايا المّطعي عاالنععا  العازيتااني( في قطاع غزر  افي الاقت نفبححححححه، ياجد نّص طاي  األمد في األداية  

٪ ما اللاازم الطعية األبحححابحححية التي  27بحححية ا٪ ما األداية األبحححا41ت  فّد ااا ما تعّى ما م زانات  ااارمداد
ُتبححححححححت دم مار ااةدر ال يافي إال ألق  ما  ححححححححها ااةد في اقت الجاد ال ححححححححهاي للم زاا في مبححححححححتادع أداية غزر  

اما ةيح  الماااد الع ححححححححححححححايحة، ال تتاافا ماااد احافيحة في عحدر    2 2021الماازي التحاعع لازاار الصححححححححححححححةحة     عحام  
صحححححححححات طعية ت حححححححححم  طب  األبحححححححححار اطب الالى اطب العياا اجااةة الّلب  افي الاقت ذاته، تعله ا افة ت صححححححححح 

ّح  عا مبححححححححححححححتاى العتعحة الحذي تّتاةحه   1000اح   لعحامح    2‚4العحامليا في مجحالي التمايض االّعحالحة   نبححححححححححححححمحة ممحا ي
   3عامليا   3المنظمة ايعله  

 
ةما الفلبححححححطيني إلى الّد   عبححححححيااات اربححححححعاف بححححححجلتها جمعية اله   األ  ةالة نّ  1245افي إطاا   -24

٪ ما بححححيااات اربححححعاف عال ضححححاع رجاا  "النّ  عالتتاعع" الذي  94ُألزم    عاقي مناطي الضححححفة الغاعيةال ححححاقية ما 
لة لدى   لة لدى البلطات الفلبطينية إلى بيااات اربعاف المبج  يّتضي نّ  الماضى ما بيااات اربعاف المبج 

ايبعب  ذا ارجاا  الت  يا في ععاا الماضى ايةا   الماااد المةدادر لبيااات اربعاف     4 البلطات ارباا يلية
، ُافض منة 2021ه عنها ما جانب  مبححححححة ما بححححححتة مبححححححت ححححححفيات في الّد  ال ححححححاقية لعام  اافًّا للعيانات المعل  

     ة ايةيا لمدر  تصحححححححححااية عم  لماظفيا يعملاا في مجا  الاعاية الصحححححححححةية عينما تمت الماافّة على تصححححححححح  10
اتبحححمة التصحححااية الصحححادار لألطعا  الفلبحححطينييا ما الضحححفة الغاعية للعم  في   5أ حححها   بحححتةأ حححها عاضحححًا عا 

بححححححاا ي  عععاا نّاط التفتيش اربححححححاا يلية عالبححححححياار  ايجب على عامليا آ ايا في مجا  الاعاية   الّد  ال ححححححاقية اا 
في مجا  التمايض، أا يععااا نّاط التفتيش اربحاا يلية بحياًا على   الصحةية ما الضحفة الغاعية، عما فيهم العاملاا

 األقدام، مما قد يعني ةاالت ت  يا لفتاات طايلة غالعًا ما تااا غيا متاقعة ما أج  الاصا  إلى أمااا العم  
 

  الاعاية   تافياأج    اتّلصحححححححه ماةيز العم  ارنبحححححححاني    لتضحححححححييي  التصحححححححدي  األالاية  بحححححححعي  على  ايتعيا -25
  العم   لجاا  اتةاد في، اعتّلت إبحاا ي     ة ماظفيا  2021افي عام    6الصحةية في األاض الفلبحطينية المةتلة 

، ا ا منظمة غيا ةاامية فلبححححطينية تّدم الاعاية الصححححةية األبححححابححححية في الضححححفة الغاعية، ااجهت تهمًا الصححححةي
إليهم  افي إطاا التهم، ُأ ححححححححححححححيا إلى اتةحاد لجحاا العمح  الصححححححححححححححةي على أنه منظمحة مةظاار ااد عي تماي  الجعهحة  

ظمات فلبححححطينية عاازر ما ، صححححنفت إبححححاا ي  بححححت من2021ال ححححععية لتةايا فلبححححطيا  افي اقت الةي ما عام  
منظمات المجتمع المدني اةّاي ارنبحاا على أنها منظمات إا اعية ااد عت مجددًا أنها تنتمي إلى الجعهة ال حععية  

 
الماتب اربححححاا يلي لتنبححححيي أن ححححطة الةاامة في األااضححححي  عيانات عا التصححححااية ال اصححححة عالضححححفة الغاعية مّدمة ما    1

 االبلطة العامة الفلبطينية لل ؤاا المدنية 
 عيانات مّدمة ما مبتادع األداية الماازي التاعع لازاار الصةة في قطاع غزر    2

د الاطني للماااد الع حاية الصحةية: ديناميات الّاى العاملة الصحةية في فلبحطياإ منظمة الصحةة العالمية اازاار الماصح   3
 )عارناليزية(  2020الصةة الفلبطينية االمعهد الاطني الفلبطيني للصةة العامةإ 

 عيانات مّدمة ما جمعية اله   األةما الفلبطيني    4
 ت الّد  ال اقية عيانات مّدمة ما مبت فيا   5

6     Humanitarian Response Plan oPt, Humanitarian Programme Cycle 2022. OCHA; 2021 https://www.un.org/unispal/wp-

 content/uploads/2021/12/OCHAHUMRESPLAN2022_161221.pdf, accessed 28 April 2022). 
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، لم تّدم ةاامة إبحححححححححححححاا ي  إلى األمم المتةدر أي دلي  ي عت  ذ   2022لتةايا فلبحححححححححححححطيا  افي  حححححححححححححعاط/ فعاايا  
ة بحححاعّة في  2022 حححعاط/ فعاايا    7للم حححاايع في اتةاد لجاا العم  الصحححةي في   االدعا ات  اُأطلي بحححااذ منبححّح

فيها في التاايخ  قيد االةتجاز ا  ما مديار المنظمة االمةابحححححب  ظ   بحححححياي اتفاي تفااضحححححي لت فيف العّاعة عينما  
ما  اأمات عإغ قها 2019   ادا مت الّاات اربحححححححححححححاا يلية المااتب اردااية للمنظمة     ماات منذ عام نفبحححححححححححححه

  اأعاب المّاااا ال حاصححححححححححححححاا لمجل  األمم المتةحدر لةّاي  2021ةزيااا/ يانيا إلى احاناا األا / ديبححححححححححححححمعا  
ارنبحححاا عا قلّهم إزا  تعاض منظمات المجتمع المدني ل عتّاالت االمضحححايّات االتجايم االتهديدات في األاض 

 2المدني الفلبطينية امنظمات إا اعية لمنظمات المجتمع    تصنيف إباا ي اأداناا    1الفلبطينية المةتلة
 

 صحة الفلسطينيين في السجون
 

البححححححجنا  الفلبححححححطينياا المةتجزاا في إبححححححاا ي   دمات الاعاية الصححححححةية ما مصححححححلةة البححححححجاا    يتلّى -26
  ال دمات جهة مبححححححتّلة أ اى تّدم    أي مااربححححححاا يلية عداًل ما الةصححححححا  عليها ما ازاار الصححححححةة اربححححححاا يلية أا  

عما في ذلك    ،فيها  الظاافإلى البحجاا اربحاا يلية لاصحد    تصح اللجنة الدالية للصحليب األةما    امازالت   يةالصحة
  البحححححححححححجنا  تتماا ما تّديم تّاايا علنية عا ظااف    ال الانهاالاعاية الصحححححححححححةية،    اتافياتداعيا الصحححححححححححةة العامة 

  داا   اردااي  االةتجاز  ا ا ااناا   حححح ص 500بححححجيا، منهم    4500  التّدياات  ةبححححب  عدد م   العاله  الفلبححححطينييا
  ل ححححححؤاا  الفلبححححححطينية  الهي ة  ا ّتقد  ا  3،4 2022  فعاايا  / ححححححعاط في  بححححححجينة 34ا  طفً  بححححححجيناً  180ا  مةاامة
الفلبححححححطينييا اجاد  المعنية عالبححححححجنا   منظمات المجتمع المدني  ا التاععة للبححححححلطة الفلبححححححطينية    االمةاايا  األبححححححاى
ّحديا  حذا العحدد على األاجة أقح  ما ةجم    2021عةلا  نهحايحة عحام    19-ةحالحة إصحححححححححححححححاعحة عاافيحد 530 ا احاا ت اا 

الفا حححححححيات في البحححححححجاا الم تطلع مصحححححححلةة البحححححححجاا اربحححححححاا يلية  ذ  المنظمات على أي عيانات على الاغم ما 
يي ظااف االةتجاز غيا الصححةية، عما في ذلك  ، ااصححلت منظمات ةّاي ارنبححاا تا 2021افي عام    5طلعاتها 

االاتظحاظ االتهايحة غيا الاحافيحة اعحدم تاافا لاازم النظحافحةإ اةااد  ار محا  الطعي المزعامإ اممحاابححححححححححححححات التعحذيحب  
ابححححححححا  المعاملة  ا ححححححححملت ةااد  ار ما  الطعي المزعام الت  يا في تافيا األداية في الاقت المنابححححححححب اافض 

األداية لع ج اضححححححححححححطااب نّص االنتعا  مع فاط الن ححححححححححححاطإ االت  يا في إتاةة  دمات الاعاية   تافيا األداية م  
المت صحححصحححة عما فيها الفةاصحححات االتةلي ت الدااية للمةتجزيا الذيا بحححعّت إصحححاعتهم عالبحححاطاا اعدم إتاةتهاإ  

جات ال تتاافي مع اعدم تنفيذ تاصححححيات األطعا  المت صححححصححححيا  ااج مصححححلةة البححححجاا اربححححاا يليةإ اتافيا ع 
العااتاااالت الّيابيةإ اافض تطعيم المةتجزيا المعاضيا   اا صةية أ د  طاار ناجمة عا األمااض المعدية  

 
1     Israel must safeguard human rights defenders in Occupied Palestinian Territory and within its borders – UN expert.  

OHCHR; 2021. (https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27375&LangID=E, accessed 

 28 April 2022). 

فلبححححطيا:  عاا  األمم المتةدر يديناا تصححححنيف إبححححاا ي  للفلبححححطينييا المدافعيا عا ةّاي ارنبححححاا امنظمات قضححححية     2
  2021إا اعية، األمم المتةدرإ 

(https://www.un.org/unispal/document/un-special-rapporteurs-condemn-israels-designation-of-palestinian-human-

rights-defenders-as-terrorist-organisations-press-release/ 2022نيباا/ أعاي   28، تم االط ع في ) 
، تم االط ع في  /https://www.addameer.org)   2022إةصححححححححا ات مل صححححححححة )الماقع ارلاتااني(، مؤبححححححححبححححححححة الضححححححححمياإ      3
   ( 2022نيباا/ أعاي   28

مة ما مصححلةة البححجاا اربححاا يلية إلى منظمة أطعا  لةّاي ارنبححاا في إبححاا ي  ةتى نهاية اانت ارةصححا ات المّد     4
 طفً  بححجيناً  145 حح صححًا ا ا االةتجاز اردااي ا  497بححجينًا فلبححطينيًا ا  4271اا تي:    2021ااناا األا / ديبححمعا  

 بجينة  35ا
  2022مة ما مؤببة الضميا، معلامات مّد     5
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أطعا   اافًّا للعيانات المّدمة ما مصلةة البجاا ارباا يلية إلى منظمة    1أا ت  يا تطعيمهم   19-عما فيها اافيد
  عا Cالتهاب الاعد    أضححداد  لتةايبححجينًا   142لها     ضححعاال تعااات التي    ا ححفت  2،لةّاي ارنبححاا في إبححاا ي 

أياا/    31إلى   2020آب/ أغبححححط     1إيجاعية اأعدى أال ك البححححجنا  اغعتهم في تلّي الع ج في الفتار ما   نتا  
  1920 عيا عاميا   3بحححححححححجينًا  20إال أا عدد البحححححححححجنا  الذيا ةصحححححححححلاا على الع ج اقتصحححححححححا على  2021مايا 

 حح صححًا للتعذيب ابححا  المعاملة   238تعا ض   4مؤبححبححة الضححميا لاعاية األبححيا اةّاي ارنبححااا ّت  ،  2021ا
المعني عال ححاااى المّد مة ضححد جهاز اربححاا يلي  المفتش  في صححفاف البححجنا  البححيابححييا الفلبححطينييا اقدمت إلى  

  / ال اني  ااناا افيأي منها للتةّيي فيها     تُفتةلم    الجنار   ضد  ااى 25 ما  أا اارباا يلي )مافتاا(  األما العام  
إلى المبححت ححفى  اج  فلبححطيني  التةّيّات في الظااف المةيطة عنّ     اربححاا يلي  العام   المدعي  أغلي، 2021  ينايا

يامًا عمعاناته ما ف حح  الاي  14اظ  في ةالة غيعاعة لمدر    في الضححلاع  اً ابححا  11اااا مصححاعًا عادمات ا يمة ا
ات حححم  أ حححاا  بحححا  المعاملة    5 2019في أيلا / بحححعتمعا    جهاز األما اربحححاا يلي ) حححيا عيت(ابحححتجاعه  د أا  عع

مي  العز  االنفااديا الما ّة االعتدا  العدني االضححححححححاب   االعنف الجنبححححححححي االعنف الّا م على   االتفتيش العدني التّة 
مةتجزًا فلبححححححطينيًا عا  60، أضححححححاب  2021افي عام    5ااألاضححححححاع المجهدر االتعذيب النفبححححححي   الناع االجتماعي

ال تتاذ لهم المةاميهم أي ما يبححححححححمى اةتجاز م ألج  غيا مبححححححححمى على أبححححححححا  معلامات  اةتجاجًا علىالطعام  
االةتجاز اردااي  افي ت ححححححايا ال اني/ نافمعا، زاد إضححححححااب  حححححح صححححححيا ا ا االةتجاز اردااي عا الطعام على 

ادعا ا  ما األميا العام لألمم    6ةاجًا اتعاضححححححححت ةياتهما لتهديد ا ححححححححيك   يام اااا اضححححححححعهما الصححححححححةي 100
المتةدر ااااالت األمم المتةدر االمّاااا ال اصحححاا لمجل  ةّاي ارنبحححاا ماااًا اتااااًا إلى اضحححع ةد لمماابحححة 

 7،8،9االةتجاز اردااي 
 
 
 
 

 
  28، تم االط ع في  /https://www.addameer.org)   2022صححححة )الماقع ارلاتااني(، مؤبححححبححححة الضححححمياإ إةصححححا ات مل     1

   ( 2022نيباا/ أعاي  
2   https://www.phr.org.il/en/about/  

 ، على الااعط التالي: 2022، منظمة أطعا  لةّاي ارنباا في إباا ي معلامات مّدمة ما    3
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األحوال الصاااااحية في موجز ألحدث المعلومات عن تنفيذ توصااااايات المدير العام لتحساااااين  
 األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

 
  إبححححححححاا ي    إلى  المّدمة  البححححححححاعّة  التاصححححححححيات  تنفيذ في  الُمةاز  م للتّد   ماجز  التّايا   ذا  مضححححححححماا في  ياد -27

 فيها عما  المةتلة،  الفلبحطينية  األاض في  الصحةية  األاضحاع  تةبحيا  أج  ما  االمجتمع الدالي  الفلبحطينية  االبحلطة
  2022  عام  في م  ماً   التاصيات   ذ   ما  العديد  امازا    ال اقية  الّد 

 

توصاايات المدير العام لتحسااين األحوال الصااحية في األرض الفلسااطينية المحتلة، بما فيها  
 القدس الشرقية

 
 إسرائيل لح ومة  توصيات -1

اافض منةها للماضحى الفلبحطينييا المةتاجيا إلى  التصحااية  للتعبحف في ت  يا منة   ةد  اضحع (أ)
على نطاي األاض الفلبحطينية المةتلة،    عا ي  داا  هم ماافّيا   الماضحى  اصحا الاعاية األبحابحية اضحماا 

  عما في ذلك عيا الضفة الغاعية اقطاع غزر افي جميع مناطي الضفة الغاعية المّبمة إدااياً 
عند نّاط التفتيش    الصحححححةية  الاعاية ماظفيللتعبحححححف في ت  يا بحححححيااات اربحححححعاف ا   دة  اضحححححع (ب)

ااةتجاز  ذ  البحححححححيااات ا ؤال  الماظفيا ااعتّا  العامليا في مجا  الاعاية الصحححححححةية اضحححححححماا إماانية 
داا عا ي على نطاي األاض الفلبحححطينية المةتلة، عما في ذلك    الفلبحححطينيةعم  ماافي الاعاية الصحححةية  

الّد  ال ححححاقية، االبححححيما في إطاا تّديم اربححححعافات األالية الفااية إلى جميع األ حححح اص المصححححاعيا   في
 عإصاعات  طيار أا قاتلة 

األبحححابحححية، االبحححيما ما     تعبحححيط المتطلعات    الطعية  اارمدادات  جميع األداية  د ا   تيبحححيا (ج)
لمنابححب على طلعات د ا  األداية اارمدادات  ال ححفافية االاد في التاقيت ا ضححماااارجاا ات ارداايةإ ا 

االمعدات الطعية، ا صحححاصحححًا إلى قطاع غزرإ اةماية الجهات االمنظمات المعنية عتّديم الاعاية الصحححةية  
 االجهات المانةة الدالية ما تاع د تااليف إضافية عبعب ت  يا ارجاا ات اردااية   

  دا مة   ماافياضحححع ةد للبحححيابحححات الت طيطية التمييزية في المنطّة جيم التي تةا  داا تطايا   (د)
  اضماا اصا  العيادات المتنّلةصةية  للاعاية ال  دا مة   عه  أا
  الّاناا   أةاام ما تّتضححيه  ل  افّاً   الطعية  االماافي  الطعييا  لعامليااتافيا الةماية ل  ةتاام اال  ضححماا (ه)

المتناع عا مماابحححة أعما  الت ايف االتعبحححف في اعتّا  العامليا في مجا  الاعاية  اا  الدالي  ارنبحححاني
  الصةية ااةتجاز م 

  اتةبحححيا   الفلبحححطينييا  البحححجنا   إلى  التاقيت  االةبحححنة  المبحححتّلة  الصحححةية  ال دمات  تّديم   ضحححماا (ا)
  الماضحى، إلى البحجنا   الاافية    اعايةالا   التغذية دمات    عتّديم   ذلك  في عما  البحجاا، في  البحا در   األاضحاع
  ال إنبحانية   أا  الّابحية  العّاعة أا  المعاملة  ضحااب ما  غيا    أا  للتعذيب   ح ص  أي تعاض  عدم   اضحماا

  المهينة  أا
 قطاع افي  ال ححححاقية،  الّد   ذلك في عما  الغاعية  الضححححفة في  المّيميا  الفلبححححطينييا  صححححةة  اةتاام  (ز)

 على  المفااضحححححة  الّياد  افع  ما      مااالبحححححي  األبحححححابحححححية،االجتماعية    مةدداتها  امعالجة  اةمايتها  غزر،
  ابححت دام في  ارفااط ااالمتناع عا  الت ححايدأا   /ا  الهدم  امماابححات  غ يتداعيا ارل  ةد  ااضححع  تةاااتهم 

  الّار 
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 الفلسطينية  للسلطة  توصيات -2

 دمات الاعاية الصححةية األبححابححية  منة األالاية لنفّات الاعاية الصححةية عهدف ضححماا ابححتمااا   (أ)
ة المديانية إزا  ماافي الاعاية  لعلى نطاي األاض الفلبحححطينية المةتلة االتصحححدي على اجه البحححاعة لم حححا

  الصةية الفلبطينية
جاا ات تامي إلى تعزيز ةماية األبحححححا الفلبحححححطينية ما تةم  نفّات صحححححةية   (ب) تنفيذ بحححححيابحححححات اا 

  الفّاعا ظة االاقاع في عاا ا  
تعبححححححيط نظام ارةالة اتبححححححهيله عهدف تعزيز إتاةته ا ححححححفافيته لفا در الماضححححححى، عما في ذلك ما  (ج)

    تةديد ابححححتةّاقات الماضححححى الماتعطة عالةصححححا  على  دمات الاعاية الصححححةية األبححححابححححية اتعزيز 
 إداااها االاعي عها 

  الصحححةية   الاعاية  تافيا  ع ححح ا  بحححا لةاالم  اارنصحححاف  ال حححفافية  تعزيزل  اارع غ  الاصحححدالنهاض ع (د)
  األبححححابححححية   اارمدادات  األداية  ي ص مافي  مااالبححححي  المةتلة،  الفلبححححطينية األاض في  الفلبححححطينييا  للبححححااا
  الصةية  االةصا    ال دمات  اتافيا
ابحا  الم حاااة المتعددر الّطاعات ما أج    ) ح( تدعيم ا ليات لتةديد األالايات في قطاع الصحةة اا 

 التصدي لمةددات الصةة اتعزيز إتاةة ال دمات الصةية اتّعلها 
   حححح ص   أي تعاض  عدم   اضححححمااجميع داا ا البححححجاا    بححححجاا في  البححححا در   اضححححاعاأل  تةبححححيا )ا(

  المهينة  أا  ال إنبانية  أا  الّابية  العّاعة  أا المعاملة  ضااب ما  اغيا    للتعذيب
 

 الدولي  للمجتمع  توصيات -3

 
عتابحيع نطاي االبحت ماا في ال دمات الصحةية األبحابحية    الفلبحطيني  الصحةة قطاع  تطايا  تعزيز (أ)

تم حيًا مع األالايات االبحتااتيجية لازاار الصحةة الفلبحطينية اتّديم الدعم عا طايي أمانة المنظمة االجهة  
  المم لة لها في األاض الفلبطينية المةتلة

 
االبحححت ماا   طايي عاالفلبحححطينييا، عما في ذلك    لصحححةة  األبحححابحححية  المةددات ةماية  على العم  (ب)

  الفلبطيني  ااالقتصادفي الّطاعات ذات الصلة  
 
  ة ي الصحححة الاعاية   ي ماظف   ي حححم    عما   االنتهااات،   ما   الفلبحححطينييا  ةماية   لتعزيز   المعذالة   الجهاد   دعم  ( ج ) 

   الدالي   ا ا الّان   عماجب   المبا لة   العم  ما أج  دعم ا   الفلبطينية،   اال دمات   ا ي الفلبطيني االماضى  
 
  ارنبحححانية،   التد  ت  تنبحححيي  ادعم   الصحححةية  البحححلطات  عيا  التّني  المبحححتاى  على  التنبحححيي  تعزيز )د(

  مبي بة  اغيا  مةصنة  صةية   دماتتافيا    اضماا  الجميع  لصةة  الجميع ةماية  لضماا
 

 
 اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

 
  عهذا التّاياالصةة مدعار إلى ارةاطة علمًا جمعية  -28
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