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  الملحق
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  المحتلة فلسطين في للسكان الصحية وضاعأل ا
  
  

 الواقع الديموغرافي
  

  عدد السكان
 
حصــــاء لتقــــديرات الجهــــاز المركــــزي لإل ، وفقــــاً ٢٠١٢بلــــغ عــــدد الســــكان الفلســــطينيين حتــــى نهايــــة العــــام   -١

 راضــي دولــة فلســطينأفــي  ٤,٤قامــة بواقــع إلمليــون فلســطيني، يتوزعــون حســب مكــان ا ١١,٦الفلســطيني حــوالي 
مليـون   ٥,١جمالي عدد الفلسطينيين في العالم، بينما يبلـغ عـدد الفلسـطينيين فـي الـدول العربيـة إ٪ من ٣٧,٧بنسبة 
جمـالي عـدد إ٪ من ٥,٧لف بنسبة أ ٦٥٥جنبية حوالي أل٪، في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول ا٤٤,٥بنسبة 

  ٪.١٢,١مليون بنسبة  ١,٤خضر حوالي أليتواجد داخل الخط او  الفلسطينيين في العالم.
  
 ٩٠٢بمـا فـيهم  ٤ ٤٨٥ ٤٥٩، بلغ عدد سكان األراضي الفلسطينية المحتلة  التقديري، ٢٠١٣وفي العام   -٢

٪ ٣٨,٦٪ يقطنــون فــي الضــفة الغربيــة و٦١,٤يقطنــون فــي مدينــة القــدس المحتلــة. ويظهــر توزيــع الســكان أن  ٤٠٧
  ٪ من اإلناث.٤٩,٢م من الذكور ومن السكان ه ٪٥٠,٨في قطاع غزة. توزيع السكان حسب الجنس يبين أن 

  
  معدل المواليد والوفيات الخام

  
، ٢٠١٣أشـــارت معطيـــات الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني أن معـــدل المواليـــد الخـــام بلـــغ فـــي عـــام   -٣

  من السكان. ١٠٠٠لكل  ٣,٦، بينما بلغ معدل الوفيات الخام في نفس العام ةنسم ١٠٠٠لكل  ٣٢,٦
  

   :توزيع السكان
  
فقـــد بلغـــت نســـبة األطفـــال دون الخامســـة مـــن العمـــر فـــي عـــام  ،فتيـــاً  المجتمـــع الفلســـطيني مـــا زال مجتمعـــاً   -٤

) سـنة ١٤ -صفر ٪) من مجمل السكان، وبلغت نسبة األطفال في الفئة (١٤,٨في األراضي الفلسطينية ( ٢٠١٣
  ٪).٢,٩( ٢٠١١أكثر) عام سنة ف ٦٥بينما بلغت نسبة األفراد الذين تبلغ أعمارهم ( ،٪)٤٠,١للعام نفسه (

  
  لخدمات الصحيةتقديم ا

  
لقد عملت وزارة الصحة خالل العامين الماضيين على تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمـة للمـواطنين   -٥

جـراءات االحـتالل اإلسـرائيلي إ) ورغم  ٢٠١٦ - ٢٠١٤صالح وتنمية القطاع الصحي (إلووضعت خطة طموحة 
صـالح النظـام الصـحي إ صـرار وزارة الصـحة علـى تنفيـذ الخطـة التنمويـة و إورغم نقص الموارد الماليـة ولكـن بفضـل 

وبفضل تجاوب العديد مـن الـدول المانحـة ومنظمـات األمـم المتحـدة العاملـة فـي القطـاع الصـحي فـإن وزارة الصـحة 
مها تأهيل المرافق الصحية وتطـوير تجهيزهـا وتنفيـذ بـرامج طموحـة لتـدريب تعمل على تحقيق نجاحات كبيرة من أه

–٢٠١١ســتراتيجية إلصــالح وتنميــة القطــاع الصــحي الالكــوادر الصــحية، وأهــم عــائق أمــام تنفيــذ الخطــة الوطنيــة ا
  هو الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع السياسي الشاذ القائم هناك.  ٢٠١٣

  
وفي ما يلي نورد لمحة مختصرة عن النظام الصحي الفلسطيني والخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين مع   -٦
مــع تركيــز علــى الوضــع الصــحي فــي قطــاع غــزة الــذي يعــاني مــن  ٢٠١٢يــراد للمؤشــرات الصــحية الرئيســية لعــام إ
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لــى طبيعتهــا وخاصــة إالقطــاع  وضــاع السياســية فــيألذا لــم ينتــه الحصــار وتعــود اإتــردي ملحــوظ ومهــدد باالنهيــار 
  .بعودة القطاع إلى اإلدارة المركزية للحكومة الفلسطينية

  
  النظام الصحي الفلسطيني

  
  الرعاية الصحية األولية  أوًال:

  
منــذ قــدوم الســلطة الوطنيــة وتســلم وزارة الصــحة لمســؤولياتها الصــحية، أولــت الــوزارة اهتمامــًا كبيــرًا لتطبيــق   -٧

الصحية األولية، فعملت على توفير الخدمات الصحية وتطويرها وتسهيل وصول مختلف القطاعات مبادئ الرعاية 
  الشعبية إليها باإلضافة إلى عدالة توزيع الخدمات بين مختلف فئات المجتمع وفي مختلف أماكن تواجده.

  
ة ومنظمـات غيـر تقدم الرعاية الصحية األولية بواسطة مختلف مقدمي الخدمات الصـحية مـن وزارة الصـح  -٨

حكومية ووكالة غوث الالجئين الفلسطينيين والخدمات الطبية العسكرية والهالل األحمر الفلسـطيني، وتلعـب اإلدارة 
العامـــة للرعايـــة األوليـــة فـــي وزارة الصـــحة دورًا مميـــزًا فـــي هـــذا المجـــال. اتســـعت شـــبكة مراكـــز الرعايـــة المنتشـــرة فـــي 

٪، ٦٥,٢وبمعــدل زيــادة بلــغ  ٢٠١٢مركــزًا عــام  ٧٥٠إلــى  ١٩٩٤ام مركــزًا عــ ٤٥٤مختلــف محافظــات الــوطن مــن 
٪ من إجمـالي المراكـز العاملـة فـي مجـال الرعايـة الصـحية ٦١,٢. تشكل المراكز الحكومية ١٩٩٤مقارنة مع العام 

٪، وتشـرف المنظمـات غيـر الحكوميـة علـى ٨,٢األولية، وتشرف وكالة غـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين علـى 
  منها.٪ ٣٠,٦

  
 ٨٢١سجلت الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة في مراكز الرعاية الصحية األوليـة بالضـفة الغربيـة   -٩

بمعــدل زيــارة واحــدة لكــل مــواطن مــن ســكان الضــفة الغربيــة بينمــا بلــغ عــدد  ٢٠١٢زيــارة للطبيــب فــي عــام  ٢ ٦٠٢
  زيارة. ٢ ٢٠٤ ٥٨١المراجعين للزيارات التمريضية في مراكز الرعاية األولية 

  
    وفيات األمهات

  
مــن  ٪٤٨,٨ إلــىســنة)  ٤٩-١٥ي ســن (أتصــل نســبة النســاء الفلســطينيات ممــن هــن فــي ســن اإلنجــاب،   -١٠
، ٢٠٠٩ع النســـاء فـــي فلســـطين وبلغـــت نســـبة وفيـــات األمهـــات المســـجلة علـــى المســـتوى الـــوطني فـــي العـــام و مجمـــ
ــــود حــــي، وفــــي العــــام  ١٠٠ ٠٠٠لكــــل  ٣٨ ، ٢٠١١مولــــود حــــي، وفــــي العــــام  ١٠٠ ٠٠٠لكــــل  ٣٢، ٢٠١٠مول
  والدة حية. ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٢٣,٧، ٢٠١٢مولود حي، وفي ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٢٨
  

ن التبليـغ إولقد شكلت وزارة الصحة لجنة وطنية عليا لمتابعة التسجيل والتبليغ عـن وفيـات األمهـات حيـث   -١١
  وال يعكس الواقع. اً جد مهات في غزة بسبب الوضع السياسي الحالي متدنٍ ألعن وفيات ا

  
  معدل الخصوبة الكلي

 
فـــإن معـــدل الخصـــوبة الكلـــي بـــين  ٢٠١٢حســـب معطيـــات الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني للعـــام   -١٢

فـي قطـاع غـزة  ٤,٩لكل أنثى علـى المسـتوى الـوطني ( مولوداً  ٤,١سنة) هو  ٤٩-١٥النساء خالل فترة اإلنجاب (
  في الضفة الغربية). ٣,٨و
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  الوالدات
  

، الصــادر عــن مركــز المعلومــات الصــحية الفلســطيني فــي ٢٠١٢ن التقريــر الصــحي الســنوي، فلســطين بــيّ   -١٣
٪) وأن مستشـفيات ٩٩,١وزارة الصحة أن غالبية الوالدات تحدث في المستشفيات أو في دور الوالدة فـي فلسـطين (

والدات. وهـذا يؤكـد أن غالبيـة النسـاء الفلسـطينيات ٪) من ال٤٩,٣في هذا المجال ( أساسياً  وزارة الصحة تلعب دوراً 
، ةيخترن الـوالدة فـي المستشـفيات بصـفة عامـة ومستشـفيات وزارة الصـحة بصـفة خاصـة لمـا تـوفره مـن خـدمات جيـد

هــذا باإلضــافة إلــى تــوفر التــأمين الصــحي لغالبيــة الســكان الفلســطينيين والــذي يــوفر التغطيــة الماليــة للــوالدة والــذي 
  ظم األحيان المستشفى الحكومي هو الخيار األنسب.يجعل في مع

  
  الصحة النفسية

  
الصحة النفسية هي جزء ال يتجـزأ مـن الصـحة فهـي مرتبطـة ارتباطـًا وثيقـًا بعوامـل أخـرى تـؤثر عليهـا مثـل   -١٤

المحليـة لهـا ازدياد الضـغوطات االجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية واألمنيـة. والصـحة النفسـية لألفـراد والمجتمعـات 
ــيم، وظــروف العمــل المجهــدة، والتمييــز القــائم علــى نــوع  ارتبــاط واضــح بمؤشــرات الفقــر، وانخفــاض مســتويات التعل
الجنس، ومخاطر العنف واعتالل الصحة البدنية، وانتهاكات حقوق اإلنسان. وللمجتمع الفلسطيني خصوصية عنـد 

عاناة التـي يعيشـها نتيجـة االحـتالل الـذي اسـتمر لعـدة عقـود الحديث عن العوامل النفسية ألن لها ارتباط واضح بالم
  والذي أثر تأثيرًا سلبيًا على كافة النواحي والمجاالت.

  
ـــــــــث   -١٥ ـــــــــه نتيجـــــــــةت النفســـــــــية باارطالضت ازدياد حاالافي  اً كبير اً دورل الحتالب العحي  الصـــــــــارخ عدوان

لمروعة وحصاره الفتاكة وا األســــــلحة نــــــواعأ لكافــــــة واســــــتخدامهينية طلفلسات البلداللمدن وة لمتكررا واحتياجاتــــــه
  ل.فاطألاوء لنسااعند  وخاصةالنفسية  األمراض من كثيرة حاالت أوجدلذي ة اغزع اطق علىق لخانا
  

ن ج والمعيـــل. حيـــث تبـــين ألزوان اوفقدت النفســـية نتيجة للصدماالنفســـية لحالة اعلى ســـلبي تأثير وهنـــاك   -١٦
بدرجة ق لــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقايعانين من ٪ ٧٩,٩ن أو اً لحاد جدالحاد وب اكتئاالايعانين من اء لشهدت امن زوجا ٪٤٧,٧
ض ما اعرأمن ة ة وحادطعانين بدرجة متوساء لشهدت امن زوجا٪ ٧٧,٩ن تبــــــــــــين أكما ، اً جد ةة وحادطمتوس
  .الصدمةبعد 

  
حالــة بمعــدل  ١٨٥٣ ،٢٠١٢مــراض النفســية الجديــدة المســجلة فــي العــام ألجمــالي لحــاالت اإلوبلــغ العــدد ا  -١٧

 ١١٠٣ ،٢٠١٢من السكان. وبلغ عـدد الحـاالت المسـجلة بـين الـذكور خـالل العـام  ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٨٤,٥حدوث 
 ٢٥٥، حيـث بلـغ عـدد الحـاالت الجديـدة المسـجلة ٢٩-٢٠كبر عدد من هذه الحاالت يقع في الفئة العمرية أحالة و 

ــ ٧٥٠نــاث إلحالــة ب، بينمــا بلــغ عــدد الحــاالت المســجلة بــين ا  ٢٩-٢٠ة، حيــث ســجلت الفئــة العمريــة دحالــة جدي
  حالة. ١٤١كبر عدد من الحاالت الجديدة، وبلغ أ
  

عيـادة صـحة نفسـية ومجتمعيـة  ١٢نهـا تقـدم مـن خـالل إما علـى صـعيد الخـدمات النفسـية فـي فلسـطين، فأ  -١٨
طفـال فـي حلحـول فـي ة لأللى مركز متخصـص بالصـحة النفسـيإضافة إلرقام لغزة) باأفي الضفة الغربية (لم تتوفر 

زيـارة خـالل العـام  ٦٣ ٣٢٩ بمقارنـة  ٢٠١٢زيـارة خـالل العـام  ٦٨ ٩٣٥محافظة الخليل. تم تسجيل مـا مجموعـه 
ن إلى ذلـك فـإضافة إمراكز الصحة النفسية المجتمعية الحكومية.  إلى ٢٠١٠زيارة خالل العام  ٥١ ٥٠٥ ،٢٠١١

في الضفة الغربيـة  على حدوثاً األ الحالتانكانتا  neurosisمراض العصبية واأل mental retardationالتخلف العقلي 
جمــالي الحــاالت المســجلة فــي الضــفة الغربيــة. إمــن الســكان مــن  ١٠٠ ٠٠٠علــى التــوالي لكــل  ١٥,١و ٢٢وبلغتــا 

ستشفى سية المجتمعية، يوجد في فلسطين مستشفيان يقدمان الخدمات النفسية وهما مفلى مراكز الصحة النإضافة إ
  مراض النفسية والعصبية.مراض العقلية ومستشفى غزة لألبيت لحم لأل
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، أن معــــدالت حــــوادث "األونــــروا"وكالــــة األمــــم المتحــــدة إلغاثــــة وتشــــغيل الجئــــي فلســــطين  وبينــــت تقــــارير  -١٩
فــي أعقــاب العــدوان  ٪١٠٠الصــدمات النفســية واالضــطرابات الالحقــة للصــراع فــي قطــاع غــزة ارتفعــت بــأكثر مــن 

وقالــــت األونــــروا إن عــــدد  ســــرائيلي األخيــــر علــــى القطــــاع، واالعتــــداءات المتكــــررة  علــــى الســــكان وممتلكــــاتهم.اإل
األشــخاص فــي غــزة والــذين تقــوم هــي بمعــالجتهم مــن الصــدمات النفســية أو مــن االضــطرابات الالحقــة للصــراع، قــد 

ن أولئــك الــذين تــتم معــالجتهم، ومــن بــي ،٢٠١٢ / ديســمبرإلــى كــانون األول / نــوفمبرتضــاعفت مــن تشــرين الثــاني
وبينــت أن هــذه اإلحصــائيات األخيــرة والتــي تــم جمعهــا مــن واقــع ســجالت منشــآت  مــنهم دون ســن التاســعة. ٪٤٢

األونــروا الصــحية فــي القطــاع الســاحلي تــدعم نتــائج أحــدث مســح عــن األطفــال فــي غــزة والــذي قــام بإجرائــه صــندوق 
فــي معــدالت االضــطرابات النفســية  حــاداً  خلــص إلــى أن هنالــك ارتفاعــاً  ، والــذي"اليونيســيف" فولــةاألمــم المتحــدة للط
  من الحاالت التي لم يتم التبليغ عنها. هائالً  أن هناك عدداً ، و المتعلقة بالنزاعات

  
أن هنـاك زيـادة فـي  حول التقييم النفسي السريع لألطفال في غـزة "اليونيسيف"كما أكد المسح  الذي أعدته   -٢٠

من المستجيبين للمسح يبدون مصدومين  ٪٨٤، فيما تبين أن ٪٩١ت النوم لدى األطفال بمعدل معدالت اضطرابا
  منهم يعانون من تغيرات في الشهية. ٪٨٥أو في حالة ذهول، كما وجد أن 

  
  برامج تنظيم األسرة

  
زيـــادة فــي عــدد مراكـــز وزارة الصــحة التــي تقـــدم خــدمات تنظــيم األســـرة، حيــث وصـــل  ٢٠١٢ســجل العــام   -٢١

فـي الضـفة  ) مركـزاً ٢١٦تقدم خدمات تنظيم األسرة في مختلف محافظات الوطن، منها ( ) مركزاً ٢٣٦عددها إلى (
في قطاع غزة. وقد بلغ العدد اإلجمالي لزيارات المنتفعات لمراكـز تنظـيم األسـرة خـالل العـام  ) مركزاً ٢٠الغربية، و(

) زيـارة فـي الضـفة الغربيـة، بينمـا بلـغ عـدد ٧٩ ٩٨٠ة (لغايات االستفادة مـن خـدمات تنظـيم األسـرة المختلفـ ٢٠١٢
لالنتفاع من وسائل تنظيم األسرة التـي تقـدمها مراكـز وزارة الصـحة  ٢٠١٢المنتفعات الجدد الالتي سجلن في العام 

) سيدة منتفعة في الضفة الغربية، وشكلت وسيلة الحبوب النسبة األعلى من حيـث وسـائل تنظـيم األسـرة ٤٥ ٨٠٦(
) مـن إجمـالي الوسـائل المسـتخدمة، ٪٧٠,٢(، وبلغـت نسـبتها ٢٠١٢دمة من قبـل الفلسـطينيات خـالل العـام المستخ

بينمــا جــاءت األكيــاس المطاطيــة فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث اإلقبــال علــى اســتخدامها كوســيلة مــن وســائل تنظــيم 
٪)، ٣٪)، والحقـــن (١٠,٧بة (فـــي الضـــفة الغربيـــة، جـــاء بعـــدها اللولـــب بنســـ )٪١٦(األســـرة، حيـــث بلغـــت نســـبتها 

  ٪) فقط.٠,١والتحاميل بنسبة (
  

  فحص الثدي الشعاعي
 

خدمات فحص الثدي الشـعاعي فـي مختلـف محافظـات  ٢٠١٢قدمت الرعاية الصحية األولية خالل العام   -٢٢
حالـــة  )٦٢١١(حالـــة منهـــا  )٩٦٦٥(الضـــفة الغربيـــة، حيـــث بلغـــت الحـــاالت المفحوصـــة فـــي مختلـــف المحافظـــات 

 من الحاالت المفحوصة. )٪٦٤,٣(نها طبيعية وشكلت ما نسبته أظهرت نتيجة الفحص أ
 

  فحص مسحة عنق الرحم
  

خدمات مسـحة عنـق الـرحم فـي محافظـات الضـفة الغربيـة  ٢٠١٢ولية في العام قدمت الرعاية الصحية األ  -٢٣
حالـــة  ٣١منهـــا  ١٢٢٧ســـحوبة مختبـــرات (جنـــين ورام اهللا وبيـــت لحـــم والخليـــل)، وبلغـــت العينـــات الم ٤مـــن خـــالل 

  موجبة.
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  رعاية الطفل
  

سـنوات، ولقـد سـجلت مراكـز الرعايـة  ٣طفال لغايـة عمـر تقدم وزارة الصحة الخدمات الصحية المجانية لأل  -٢٤
ســـنوات، وبلـــغ عـــدد  ٣عمــارهم عـــن أطفـــال الـــذين تقـــل زيــارة لأل ٣٥٢ ٤٥٣ ،٢٠١٢وليـــة خـــالل العـــام الصــحية األ

جمــالي المواليــد إ٪ مــن ٨٤,٢، وبلــغ معــدل التغطيــة طفــالً  ٠٨٢٥٢الــذين تلقــوا خــدمات الرعايــة الحكوميــة  األطفــال
٪ والقــدس ١١٣,٩علــى نســبة أ٪ وســلفيت ٦٠,٤دنــى نســبة تغطيــة وبلغــت أريحــا أالمبلــغ عــنهم. وســجلت محافظــة 

وار بينمــا تتلقــى خــدماتها مــن غــريحــا واألألمحافظــة  داريــاً إوجــود تجمعــات ســكانية تتبــع  إلــى٪، ويعــود ذلــك ١٠٧,٦
  محافظة طوباس.

  
  صحة الفم واألسنان

  
عيــادة فــي الضــفة الغربيــة  ٣٢ ،عيــادة أســنان فــي مراكــز الرعايــة األوليــة ٥٦تملــك وزارة الصــحة وتشــغل   -٢٥
  عيادة في قطاع غزة، بينما يوجد مئات العيادات في القطاعين األهلي والخاص. ٢٤و
  

المــراجعين التــي ســجلت فــي عيــادات صــحة الفــم واألســنان فــي وزارة الصــحة فــي  وقــد بلــغ إجمــالي زيــارات  -٢٦
زيــــارة فــــي الضــــفة الغربيــــة. بلــــغ عــــدد الحشــــوات المختلفــــة التــــي تــــم عملهــــا فــــي العيــــادات  ٤٣ ٧٧١ ٢٠١٢العــــام 
حشــوة مؤقتــة. بينمــا بلغــت حــاالت قلــع  ٧٢٦٠حشــوة تجميليــة، و ١٤٦٧حشــوة فضــية و ١١ ٤٥٦منهــا  ٢٠ ١٨٣
. بينما تـم تطبيـق مـواد واقيـة مـن التسـوس لهـا ١٢٥٢سنان منها، وبلغ عدد حاالت تنظيف األ ١١ ٣٢٨ضراس األ

ســــنان فــــي فـــي عيــــادات األ ا(قلورايـــد). وبلــــغ عــــدد المرضـــى الــــذين عولجــــو  ٣٣١٤(مـــادة ســــادة الصــــقة) و ١٩٣٥
بزيــادة بلغــت  ٢٠١١مــريض خــالل  ١٥ ٥٧٩مقارنــة مــع  ١٨ ٠٨٣ إلكترونيــاً الغربيــة وتــم حوســبة ملفــاتهم  الضــفة
  ناث.إل٪ من ا٥٨,٥٪، منهم ١٦
  

  ساسية للنموالمؤشرات األ
  

يعانون  األطفال٪ من ٠,٧ن أ إلى ٢٠١٢ولية في الضفة الغربية للعام شارت بيانات الرعاية الصحية األأ  -٢٧
منهم لديهم ٪ ٤٥,٤طفال من نقص الوزن، ٪ من األ١,٠٪ من هؤالء لديهم هزال حاد. ويعاني ٤٢,٣من الهزال، و

 ٪ مــنهم يعــانون مــن الســمنة٢٥,١٪ حيــث وجــد ١,٨طفــال نقــص وزن حــاد، بينمــا شــكلت الزيــادة فــي الــوزن بــين األ
م طفــال المفحوصــين فــي مراكــز األجمــالي األإ٪ مــن ١,٥طفــال الــذين يعــانون مــن قصــر القامــة مــا نســبته وشــكل األ

  يعانون من قصر قامة حاد. قصار القامة من٪ ٤٨,٣ولية، حيث وجد والطفل في الرعاية األ
  

  المختبرات وبنوك الدم
  

فــي  ) مختبــراً ١٦٥منهــا فــي قطــاع غــزة و( ) مختبــراً ٥١، () مختبــراً ٢١٦بلــغ عــدد مختبــرات وزارة الصــحة (  -٢٨
فـــي مراكـــز الرعايـــة  ) مختبـــراً ١٨٩فـــي المستشـــفيات و( ) مختبـــراً ٢٣مختبـــرات مركزيـــة و( ٤الضـــفة الغربيـــة، منهـــا 

) ٤ ٨٧٢ ٣٤٩في مختبـرات وزارة الصـحة فـي الضـفة الغربيـة إنجـاز ( ٢٠١٢وقد تم خالل العام الصحية األولية. 
فحــوص األنســجة المرضــية. وبلــغ عــدد الكــادر العامــل فــي مختبــرات وبنــوك دم وزارة الصــحة  شــامالً  مخبريــاً  فحصــاً 

غــزة. وقــد بلــغ العــدد اإلجمــالي ) فــي الضــفة الغربيــة والبــاقي فــي قطــاع ٤٤٣، مــنهم (ومختصــاً  داريــاً إ و  فنيــاً  )٨٢٤(
ن ي، شــــكلت نســــبة المتبــــرعين الطــــوعي) متبرعــــاً ٣٠ ٩١٥للمتبــــرعين بالــــدم فــــي وزارة الصــــحة فــــي الضــــفة الغربيــــة (

بلــغ عــدد وحــدات الــدم ومشــتقاته  ٪).٥٥٪)، أمــا المتبــرعين ألحــد األقــارب أو المعــارف فبلغــت نســبتهم (٤٥مــنهم(
تخضع جميع وحدات الدم المتبرع قبـل  ) وحدة.٥٣ ١٩٦ربية خالل العام (المنقولة في وزارة الصحة في الضفة الغ
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، )C(والتهــاب الكبــد الفيروســي نــوع  )B(نقلهــا للمرضــى لفحوصــات مخبريــة للكشــف عــن فيــروس التهــاب الكبــد نــوع 
   يدز) وجميعها تنتقل عن طريق الدم.ألوفيروس نقص المناعة البشرية (ا

 
  األمراض المعدية

  
فــي الســيطرة علــى العديــد مــن األمــراض المعديــة،  بــاهراً  الصــحة فــي الســنوات األخيــرة نجاحــاً  حققــت وزارة  -٢٩

، كما لم تسجل أية حالة لمرض شلل أطفال ١٩٨٢حيث لم تسجل أية حالة جذام أو دفتيريا في فلسطين منذ العام 
غم وجـود كـل هـذه األمـراض ، كما لم تسجل أية حالة لمرض الكلب أو الكوليرا منذ سنوات عديدة ر ١٩٨٨منذ عام 

  في الدول المجاورة لفلسطين.
  

وبالرغم من هذا النجاح الكبير الذي حققتـه وزارة الصـحة فـي السـيطرة والقضـاء علـى العديـد مـن األمـراض   -٣٠
المعدية، إال أن التحدي ما زال قائمًا للحد من انتشار الكثيـر مـن األمـراض السـارية فـي فلسـطين واسـتمرار السـيطرة 

هــا، مثــل التهــاب الســحايا، والتهــاب الكبــد الوبــائي، والحمــى المالطيــة، والســل الرئــوي، ومتالزمــة نقــص المناعــة علي
المكتسبة. كما تتجلى التحديات في الحفاظ على معدل تغطية عال للتطعيمات بين المواليـد واالطفـال والـذي وصـل 

الســلبية الجانبيــة للتطعيمــات وتعزيــز نظــام  ثــار٪ منــذ ســنوات عديــدة، وتحســين رصــد وتســجيل اآل٩٥كثــر مــن ألــى إ
  الرصد الوبائي.

  
  المراضة

  
  منها بالتطعيمات الوقايةمراض التي يتم األ
  

داء الــنظم الصــحية والتقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أفضــل مؤشــرات أتعتبــر مســتويات التغطيــة للقاحــات مــن   -٣١
ن يــتمكن كــل طفــل مــن أن هــدف نظــام الرعايــة الصــحية الفلســطيني إلفيــة الثانيــة، وبالتــالي فــنمائيــة لألهــداف اإلاأل

  .ن يستمر مستوى تغطية التحصين مرتفعاً أالحصول على هذه التطعيمات و 
  

  طفال والشلل الرخويشلل األ
  

علـــى توصـــية  ءً . وبنـــا١٩٨٨ي حالـــة منـــذ عـــام أطفـــال تحـــت الســـيطرة فـــي فلســـطين، ولـــم تســـجل شـــلل األ  -٣٢
خـذ أسـنة، و  ١٥طفـال دون سـن منظمة الصـحة العالميـة تقـوم الـوزارة برصـد حـاالت الشـلل الرخـوي الحـادي لـدى األ

  كد من خلو فلسطين من هذا المرض.أ، للتعينتي براز من كل حالة يتم تسجيلها وفحصها فيروسياً 
  

  الحصبة
  

في كل من الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة. وقـد اسـتطاعت وزارة  ٢٠٠٧ي حالة حصبة منذ العام ألم تسجل   -٣٣
لمتطلبــات منظمــة الصــحة مــن خــالل التغطيــة  ن تتوصــل للمعــايير المطلوبــة للــتخلص مــن الحصــبة وفقــاً أالصــحة 
عمــر  علــى MMRواســتبدالهما بجــرعتين  شــهر ١٥شــهور و ٩طفــال بجــرعتين ضــد الحصــبة عنــد عمــر العاليــة لأل

فـي السـنوات الماضـية لزيـادة المناعـة  MMRضافة لعمل حمالت تطعيم ضد الحصبة وتطعيم شهر، باإل ١٨و ١٢
  المجتمعية في فلسطين ضد هذا المرض.
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  السل
  

. حالـة سـنوياً  ٢٠قـل مـن ألـى إانخفضت فـي فلسـطين حـاالت السـل الرئـوي المسـجلة وبشـكل ثابـت لتصـل   -٣٤
لكـل  ٠,٦حالـة فـي الضـفة) بمعـدل حـدوث  ١٢حالة في غزة و ١٢حالة سل رئوي ( ٢٤تم رصد  ٢٠١٢ في العام
لكـــل  ٠,٢غـــزة) بمعـــدل حـــدوث  ٤ضـــفة و ٣حـــاالت ســـل غيـــر رئـــوي ( ٧مـــن الســـكان، كمـــا تـــم رصـــد  ١٠٠ ٠٠٠
بشـكل ( لـى مسـتويات عاليـة جـداً إمن السكان. وقد وصلت معدالت التطعيم لحـديثي الـوالدة ضـد السـل  ١٠٠ ٠٠٠

  ).كامل تقريباً 
  

  زالكزا
  

  .٢٠١٢طالق في العام ي حالة كزاز على اإلألم يتم تسجيل   -٣٥
  

  النكاف
  

. حيـث بلـغ ٢٠١٢خر في عدد حاالت النكاف فـي قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة فـي العـام آسجل انخفاض   -٣٦
فــي غــزة، وبلــغ معــدل حــدوث  ٦٠فــي الضــفة و ٢٩حالــة منهــا  ٨٩عــدد حــاالت النكــاف المبلــغ عنهــا فــي فلســطين 

لكــل  ٣,٦فــي الضــفة و ١٠٠ ٠٠٠لكــل  ١,١مــن الســكان ( ١٠٠ ٠٠٠لكــل  ٢,٠المــرض علــى المســتوى الــوطني 
  .في غزة) ١٠٠ ٠٠٠

  
  التهاب السحايا

  
  التهاب السحايا الفيروسي

  
ن كامــن الســ ١٠٠ ٠٠٠لكــل  ٣٦,٧حالــة فــي فلســطين بمعــدل حــدوث  ١٥٩٨تــم رصــد  ٢٠١٢فــي العــام   -٣٧

  حالة في قطاع غزة). ١٤٥٣حالة في الضفة و ١٤٥(منها 
  

  التهاب السحايا البكتيري
  

مـن  ١٠٠ ٠٠٠لكـل  ٢,٤حـاالت داء المكـورة السـحائية بمعـدل حـدوث  ١٠٦تم تسجيل  ٢٠١٢في العام   -٣٨
  حاالت في قطاع غزة). ١٠٣حاالت في الضفة والقدس و ٣السكان (

  
  نفلونزاالتهاب سحايا لنزلة النزفية األ 

  
مـن السـكان،  ١٠٠ ٠٠٠لكـل  ٠,١صـابة إتم تسجيل حالة واحدة في قطـاع غـزة بمعـدل  ٢٠١٢م افي الع  -٣٩

  ي حالة في الضفة.أبينما لم تسجل 
  
  خرى من السحايا البكتيريةأنواع أ
  

 ١٣,٦بمعــدل حــدوث  ٢٠١٢فــي العــام  STRPTOCOCCUS PNEUMONIAحــاالت مــن  ٦٠٦تــم رصــد   -٤٠
 ٤٩٣وفــي قطــاع غــزة  ١٠٠ ٠٠٠لكــل  ٤,٢حالــة فــي الضــفة بمعــدل حــدوث  ١١٣مــن الســكان ( ١٠٠ ٠٠٠لكــل 

  .)١٠٠ ٠٠٠لكل  ٢٩,٥بمعدل حدوث 
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  التهاب الكبد الفيروسي
  

 Aالتهاب الكبد الفيروسي 
 

 ٣٣٠مـن السـكان، منهـا  ١٠٠ ٠٠٠لكـل  ٣٠,٨بمعـدل حـدوث  ٢٠١٢حالة في العام  ١٣٤٠تم تسجيل   -٤١
مـن  ١٠٠ ٠٠٠لكـل  ٦٠,٤فـي غـزة بمعـدل حـدوث  ١٠١٠و ١٠٠ ٠٠٠لكـل  ١٢,٣حالة بالضـفة بمعـدل حـدوث 

  السكان.
  

 Bالتهاب الكبد الفيروسي 
 

مـن السـكان فـي الضـفة الغربيـة،  ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٠,٦بمعدل حدوث  ٢٠١٢حالة في العام  ٢٦تم رصد   -٤٢
رقام المبلغ عنهـا هـي للحـاالت والحـاملين، حيـث بلـغ ن األإبينما لم يتم فرز المصابين بهذا المرض في غزة، حيث 

مــن الســكان منهــا  ١٠٠ ٠٠٠لكــل  ٢٦,٦حالــة لحــاملي هــذا الوبــاء بمعــدل حــدوث  ١١٥٨عــدد الحــاالت المســجلة 
  في قطاع غزة. ٣٥٤في الضفة و حاالت ٨٠٤

  
 Cالتهاب الكبد الفيروسي 

  
مـن السـكان فـي الضـفة ،  ١٠٠ ٠٠٠لكـل  ٠,١بمعدل حدوث  ٢٠١٢حالة مرضية في العام  ٢تم رصد   -٤٣

 ٠٠٠لكـل  ٣,٩حالـة لحـاملي الفيـروس بمعـدل حـدوث بلـغ  ١٧١ي حالة في قطـاع غـزة، وسـجلت أبينما لم تسجل 
  حالة في قطاع غزة. ٧١حالة في الضفة و ١٠٠من السكان، منها  ١٠٠

  
  نسانمرض الحمى المالطية في اإل 

  
مـــن  ١٠٠ ٠٠٠لكـــل  ٣,٤بمعـــدل حـــدوث  ٢٠١٢حالـــة فـــي العـــام  ١٤٨بلـــغ عـــدد الحـــاالت المبلـــغ عنهـــا   -٤٤
  حاالت في قطاع غزة. ٧حالة في الضفة و ١٤١سكان، حيث سجلت ال
  

  متالزمة نقص المناعة المكتسبة
  

حالـة مـن حاملـة  ١٣يـدز وأحالـة  ٦٤حالـة، مـنهم  ٧٧ ،٢٠١٢بلغ مجموع الحاالت التراكمـي علـى العـام   -٤٥
٪ من الحاالت ٧٩,٢بنسبة حالة)  ٦١. ومعظم الحاالت المسجلة كانت بين الذكور (HIV لنقص المناعة المكتسبة

  التي تم تسجيلها.
  
  مراض المنقولة جنسياً األ
  

نــاث، بينمــا بلــغ فــي الضــفة الغربيــة بــين اإل ETIOLOGICALحالــة  ١٨ ٦٨٧، ٢٠١٢ســجلت خــالل العــام   -٤٦
بحاجـة الـى تمتـين  مـراض المنقولـة جنسـياً حالة. وال يـزال نظـام التقصـي الوبـائي لأل ٤١٦عدد الحاالت بين الذكور 

  من ناحية التوعية المجتمعية وبناء القدرات البشرية العاملة في المجال وخاصة لغزة.
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  األمراض غير المعدية
  

يــؤثر التحــول الوبــائي فــي اتجاهــات المراضــة مثلمــا يــؤثر فــي اتجاهــات الوفيــات وتتحمــل البلــدان مــن هــذا   -٤٧
يــر المعديــة، بينمــا تــتم الســيطرة علــى األمــراض المعديــة والحــد مــن التحــول أعبــاء كبيــرة مــن األمــراض المعديــة وغ

كبر بين أسباب االعتالل. وترتبط الزيادة فـي األمـراض المزمنـة بـالتغيرات أاألمراض المزمنة مكان  انتشارها، تحتل
في فلسطين كمـا الطارئة على أسلوب الحياة والسلوك وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية السيئة، وهذا هو الحال 

فــي زيــادة معــدالت انتشــار الســرطان واألمــراض القلبيــة الوعائيــة والســكري  بــاقي البلــدان الناميــة، وهــذا يســاهم أيضــاً 
  واالضطرابات النفسية.

  
  السرطان

  
٪ عــن الحــاالت التــي ٢٠حالــة بزيــادة  ١٨٠٢حــوالي  ٢٠١٢بلــغ مجمــوع الحــاالت المبلــغ عنهــا فــي العــام   -٤٨

صابة في الضـفة حالة. وقد بلغ معدل حدوث اإل ٨٩٩ناث ، وفي اإل٩٠٣عددها في الذكور ، وبلغ ٢٠١١سجلت 
حالـة فـي  ٩٩٦، وسـجلت ٦٥حالـة فـي الفئـة العمريـة فـوق  ٧١٧من السـكان. وقـد سـجلت  ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٧٤,٠

هــذه  ن نســبةأبــ اً ســنة، علمــ ١٥قــل مــن أ٪ فــي الفئــة العمريــة ٤,٩٪، وســجلت ٥٥,٣بنســبة  ٦٥-١٥الفئــة العمريــة 
  من مجموع  عدد السكان. ٤٠,٢الفئة 

  
  السكري

  
حالـــة فـــي  ٥٩٦٥المبلـــغ عنهـــا فـــي مراكـــز وزارة الصـــحة  ٢٠١٢صـــابة بالســـكري للعـــام بلغـــت حـــاالت اإل  -٤٩

ـــادة قـــدرها  ـــدة المبلـــغ عنهـــا فـــي العـــام  ٤٩,٧الضـــفة بزي ٪ ذكـــور، ٤٣,٥( ٢٠١١عـــن عـــدد حـــاالت الســـكري الجدي
لكــل  ٢١٧٠,٢بمعــدل  ٦٥-٥٥نــاث للفئــة العمريــة معــدل حــدوث للمــرض بــين اإلعلــى أنــاث). وقــد بلــغ إ٪ ٥٦,٥و

بمعـــدل  ٧٤-٦٥علـــى حـــدوث للـــذكور فـــي الفئـــة العمريـــة أمـــن النســـاء فـــي هـــذا الســـن، فـــي حـــين بلـــغ  ١٠٠ ٠٠٠
  من السكان. ١٠٠ ٠٠٠لكل  ١٦٠٢,٦

  
  حوادث الطرق

  
صابات في مختلف محافظات الضفة الغربية  نتيجة حـوادث الطـرق حـوالي ، بلغ عدد اإل٢٠١٣في العام   -٥٠

حالـة)، والفئـة  ١٠٧٥( ١٤-٥صابات تتركز فـي الفئـة العمريـة غلب اإلأ، ١٣٣صابة، وبلغ عدد الوفيات إ ٧٩٣٦
حصـــائيات قطـــاع غـــزة، لـــم يـــتم الحصـــول إمـــا بخصـــوص أ). ١٣٩٨( ٣٤-٢٥)، والفئـــة ١٦٦٨( ٢٤-١٥العمريـــة 

  .على البيانات
  

  اإلعاقات
  

٪ مـن ٢,٧لـف فـي الضـفة الغربيـة بنسـبة أ ٧٥عاقة في فلسطين، مـنهم إلف فرد ذوي أ ١١٣هناك حوالي   -٥١
٪ مـن مجمـل سـكان القطـاع. و بلغـت هـذه ٢,٤لف في قطاع غـزة بنسـبة أ ٣٨مجمل السكان في الضفة الغربية، و

عاقة فـي محافظـة لإلعلى نسبة أ. ٢٠١١مستوى فلسطين لى ناث ع٪ بين اإل٢,٥٪ بين الذكور مقابل ٢,٩النسبة 
عاقـة فـي علـى نسـبة انتشـار لإلأما فـي قطـاع غـزة كانـت أ٪ في القدس. ١,٤٪ و٣,٦٪ تليها الخليل بنسبة ٤جنين 

دناهـــا فـــي محافظـــة أ٪، و ٢,٤تليهـــا محافظـــات شـــمال غـــزة ورفـــح وديـــر الـــبلح بـــنفس النســـبة ، ٪٢,٥ محافظـــة غـــزة
كثر عاقة الحركية هي األن اإلأ إلىشارة حصائيات المتوفرة). وتجدر اإل(حسب اإل ٢٠١١٪ للعام ٢,٢يونس   خان
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٪ في ٤٧,٢٪ في الضفة الغربية مقابل ٤٩,٥)، اً عاقة هم معاقون حركيفراد ذوي اإل٪ من األ٤٩,٠،(حوالي انتشاراً 
  ٪ في قطاع غزة.٢٦,٧٪ في الضفة الغربية و٢٤,٧التعلم  بطءعاقة إقطاع غزة، تليها 

  
وليـة طفال المسجلين في مراكـز الرعايـة الصـحية األعاقة بين األإحالة  ١١٦تم تسجيل  ٢٠١٢وفي العام   -٥٢

طفال المسجلين والمفحوصين في مراكز الرعاية من قبل جمالي األإ٪ من ٠,١في محافظات الضفة الغربية بمعدل 
عاقـات عاقـات علـى اإلوقـد توزعـت اإل ٪.١,٢ريحـا وبلغـت أعاقـة فـي محافظـة إعلـى نسـبة أالطبيب، حيث سـجلت 

عاقات البصرية المسـجلة بلغـت ٪ بينما اإل١٠,٣بنسبة  ١٢عاقة السمعية وبلغت ٪ واإل٤٧,٤) بنسبة ٥٥الحركية (
  ٪.٤٢,٢بنسبة  ٤٩
  

حالــة  ١٢٨٣وليـة فــي الضـفة الغربيــة مراض الخلقيــة، رصـدت مراكــز الرعايـة الصــحية األفيمـا يتعلــق بـاألو   -٥٣
مـراض القلـب أجمـالي المواليـد المفحوصـين. بلـغ عـدد حـاالت إمـن  ٢,٦صـابة خلقيـة، وبلـغ معـدل اإلمراض ألديها 

  .٢٠١٢مراض الخلقية المرصودة للعام ٪ من حاالت األ٢٠,٠حالة بنسبة  ٢٥٧الخلقية 
  

  سنوات ٣قل من أطفال فقر الدم لدى األ
  

جمـالي إ٪ مـن ٤٦,٦ن ألـى إوليـة الصـحية األمومة والطفولة فـي مراكـز الرعايـة شارت سجالت مراكز األأ  -٥٤
على نسبة فقر دم أغوار ريحا واألأنيميا). وقد سجلت محافظة شهر يعانون من فقر الدم (األ ١٢-٩طفال بعمر األ

  طفال لنفس الفئة العمرية.٪ بين األ٣٨,٤قل نسبة فقر دم بنسبة أ، بينما سجلت محافظة بيت لحم ٦٨,٧بنسبة 
  

  ملفقر الدم لدى الحوا
  

قــل ألــوبين غكــان لــديها الهيمو  حــامالً  ٦٧٢٢ن أ إلــى ٢٠١٢وليــة للعــام تشــير ســجالت الرعايــة الصــحية األ  -٥٥
٪ مـن الحوامـل المسـجالت فـي مراكـز ٣٠ي مـا نسـبته أديسيلليتر، وبالتالي هن مصـابات بفقـر الـدم  جرام/ ١١من 

علـى نسـبة أريحـا أ. وسـجلت محافظـة حـامالً  )٢٢ ٩٩١تم فحـص الهيموغلـوبين لـديهن ( والالتيم والطفل رعاية األ
 الحوامـلجمـالي النسـاء إ٪ مـن ٢٢,٨قل نسـبة فقـر دم بـين الحوامـل أ ٪، بينما سجلت محافظة جنوب الخليل٤٨,٥

٪، حيـث بلـغ ٣٧,٧الالتي تم فحصهن. وبلغـت نسـبة فقـر الـدم بـين الحوامـل المسـجالت فـي مراكـز الحمـل الخطـر 
لـوبين غتـم تسـجيل نتيجـة فحـص الهيمو  حـامالً  ٢٣٥٠من بـين  ٨٨٥هو  ١١ل من قألوبين غعدد من لديهن الهيمو 

  ٪.٢٠,٢قل نسبة أ٪، بينما سجلت طوباس ٦٠على نسبة ألديهن. سجلت محافظة القدس 
  

  م رعاية األ
  

زيـارة،  ١٣٩ ٠٠٠هـو  ٢٠١٢وليـة للعـام جمالي لزيارات الحوامل لمراكـز الرعايـة الصـحية األبلغ العدد اإل  -٥٦
، حيــث بلــغ معــدل التغطيــة حــامالً  ٢٦ ٥١٠وبلــغ عــدد الحوامــل المســجالت فــي مراكــز وزارة الصــحة لــنفس العــام 

دنــى أ٪، بينمـا سـجلت محافظـة بيـت لحـم ٨٩,١علـى نسـبة تغطيـة أ٪، وقـد سـجلت محافظـة سـلفيت ٤٢,٨للحوامـل 
علـى أالحمل، حيث سجلت محافظة سـلفيت  زيارة خالل فترة ٥,٢٪. وبلغ معدل زيارة الحوامل للمراكز ٢٢,٨نسبة 

  زيارة. ٣,٥ارات يدنى معدل ز أ٪، بينما سجلت محافظة القدس ٦,٥معدل لعدد الزيارات للحوامل وبلغ 
  

  الحمل الخطر
  

حامــل بنســبة  ٣٠٩٨تــم تحويــل  ٢٠١٢نــه خــالل العــام أوليــة تشــير الســجالت الرســمية لمراكــز الرعايــة األ  -٥٧
جمــالي الزيــارات إت فــي عيــادة الحمــل الخطــر فــي مختلــف المحافظــات، بينمــا بلغــت ٪ مــن الحوامــل المســجال١١,٧



  A67/INF./5             Annex  الملحق      ٥/ معلومات/٦٧ج

14 

علــى نســبة تحويــل لعيــادات أريحــا أزيــارة خــالل نفــس الفتــرة. ســجلت محافظــة  ١٥ ١١١لــى مراكــز الحمــل الخطــر إ
 دنــى نســبة تحويــل لعيــادةأجمــالي الحوامــل المســجالت، بينمــا ســجلت محافظــة نــابلس إ٪ مــن ٢٣,٣الحمــل الخطــر 
  ٪ من مجمل الحوامل المسجالت.٥,٠الحمل الخطر 

  
  الرضاعة الطبيعية

  
جمـــالي إ٪ مـــن ٢٩,٩شـــهور  ٦قـــل مـــن أطفـــال علـــى عمـــر بلغـــت نســـبة الرضـــاعة الطبيعيـــة الخالصـــة لأل  -٥٨
طفــال الــذين رضـعوا رضــاعة طبيعيـة خالصــة فـي محافظــة طوبــاس طفـال فــي نفـس العمــر، حيـث بلغــت نسـبة األاأل

  ٪ فقط.٢,٥٪، بينما بلغت في محافظة بيت لحم ٣٨,٣وفي محافظة جنين ٪، ٥١,٩على هي األ
  

 TSHو PKUفحص 
 

 المبلّـغجمـالي المواليـد إ، وبلغت نسبة الكروت مـن ٢٠١٢عينة مسحوبة خالل العام  ٥٢ ٠٨٢تم تسجيل   -٥٩
  .TSHحالة موجبة لفحص  ٤٧و ١١ PKUت الموجبة لفحص عنهم، بينما بلغت الحاال

  
  المستشفيات

  
تعتبـر وزارة الصــحة المقــدم الرئيســي لخــدمات الرعايــة الصـحية الثانويــة (المستشــفيات) فــي فلســطين، حيــث   -٦٠

صــل أمستشــفى موزعــة علــى جميــع محافظــات الــوطن، وذلــك مــن  ٢٥) ســرير موزعــة علــى ٢ ٩٧٩تملــك وتــدير (
ى في محافظات الضفة ) مستشف٤٩، منها () سريراً ٥ ٤٨٧مستشفى عاملة في فلسطين بسعة سريرية تبلغ ( )٧٩(

٪) وباقي األسرة في محافظات قطاع غزة. وباإلضافة ٥٧,٦) سرير، وبنسبة (٣ ١٦٣الغربية بسعة سريرية قدرها (
، ويملــك القطــاع الخــاص ) ســريراً ١ ٧٨٩) مستشــفى بســعة (٣٣ن المنظمــات األهليــة تملــك (إإلــى وزارة الصــحة فــ

في محافظـة قلقيليـة  الغوث وتشغيل الالجئين فتملك مستشفى واحداً . أما وكالة ) سريراً ٤٧٩) مستشفى بسعة (١٧(
. وتملــك الخــدمات الطبيــة العســكرية ثالثــة مستشــفيات فــي قطــاع غــزة بســعة ســريرية قــدرها ) ســريراً ٦٣بســعة تبلــغ (

حيـث توجـد فيهـا خـدمات الجراحـة  . وتغطي أسرة مستشفيات وزارة الصحة معظـم التخصصـات تقريبـاً ) سريراً ١٧٧(
عامة وتخصصاتها الفرعية، واألمراض الباطنية، وطب األطفال، واألمراض النفسية وغيرها من التخصصات. أما ال

خدمات التأهيل والعـالج الطبيعـي فهـي تقـدم مـن قبـل المؤسسـات األهليـة (غيـر الحكوميـة). وتقـدم مستشـفيات وزارة 
وأقســام الطــوارئ ووحــدات غســيل الكلــى،  الصــحة خــدماتها للمرضــى غيــر المنــومين مــن خــالل العيــادات الخارجيــة

) وحدة غسيل كلـى فـي مستشـفيات وزارة الصـحة فـي فلسـطين، وقـد بلـغ مجمـوع الغسـالت فـي هـذه ١٤حيث يوجد (
  ) غسلة.١٤٣ ٠٠٢( ٢٠١٢الوحدات في العام 

  
 ومـــن الخـــدمات الهامـــة التـــي تقـــدم فـــي مستشـــفيات وزارة الصـــحة الخـــدمات الطبيـــة التشخيصـــية الشـــعاعية  -٦١

) ٩٧٤ ٤٩٧والمخبرية، حيث بلغ مجموع صور األشعة لهذا العـام فـي مستشـفيات فلسـطين التابعـة لـوزارة الصـحة (
 صورة. 

  
مـــراض ســـرة المستشـــفيات لألأمـــن  اً ســـرير  ٧٦٤ســـرة المستشـــفيات، خصصـــت الـــوزارة أوفيمـــا يتعلـــق بتوزيـــع   -٦٢

فـي الضـفة الغربيـة  سـريراً  ٤٠٧الصحة، منها من مجموع مشافي وزارة  ٢٥,٦الباطنية وتخصصاتها الفرعية بنسبة 
٪، منهـا ٢٧,٤قسـام الجراحـة العامـة وتخصصـاتها الفرعيـة بنسـبة أل سـريراً  ٨١٧في قطاع غزة. وخصصت  ٢٥٧و

٪ من ٢٠,٤طفال المرضى سرة المخصصة لمبيت األفي غزة. وتبلغ نسبة األ سريراً  ٤٤٠في الضفة و سريراً  ٣٧٧
ســرة فــي قطــاع غــزة. وبلــغ عــدد األ ٣٦٤فــي الضــفة و ســريراً  ٢٤٣منهــا  ســريراً  ٦٠٧ســرة المستشــفيات الحكوميــة أ

جمـالي مشـافي وزارة إ٪ مـن ١٤,١بنسـبة  ٤٢٠وزارة الصـحة  تمراض النسائية والتوليد في مستشفياالمخصصة لأل
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ة ســرة وحــدات الرعايــأســرة العنايــة الخاصــة، تشــمل أفــي قطــاع غــزة. وعــن  ٢٣٩فــي الضــفة و ١٨١الصــحة، منهــا 
طفـــال ووحـــدة العنايـــة المركـــزة ووحـــدات العنايـــة لمركـــزة للقلـــب والعنايـــة المركـــزة لحـــديثي الـــوالدة والعنايـــة المركـــزة لأل

ســرة المستشــفيات الحكوميــة، أ٪ مــن مجمــوع ١٢,٥بنســبة  ٣٧١ســرة لعــالج الحــروق. ويبلــغ مجمــوع هــذه األ المركــزة
  في مستشفيات قطاع غزة. راً سري ١٧٨في مستشفيات الضفة الغربية، و سريراً  ١٩٣منها 

  
ن وزارة الصـــحة هـــي الوحيـــدة التـــي تقـــدم هـــذه الخدمـــة فـــي إمـــراض النفســـية والعقليـــة، فـــســـرة األأمـــا عـــن أ  -٦٣

خـر فـي الضـفة بسـعة آ، و يةسـرير  ٢٩حدهما في قطاع غـزة بسـعة سـريرة أفلسطين، ويتم تقديمها من خالل مشفيين 
  .اً سرير  ١٨٠

  
  شغاليام التداوي واإلأ
  

نسـمة.  ١٠٠٠يـوم تـداوي لكـل  ١٩٣يـوم تـداوي بمعـدل  ٨٤٢ ٢٤٧هو  ٢٠١٢جمالي التداوي للعام إبلغ   -٦٤
٪ فــي مستشــفيات ٧٨,٩٪، بواقــع ٨٢,٧هــو  ٢٠١٢ســرة فــي المستشــفيات الحكوميــة للعــام شــغال األإوبلغــت نســبة 
عاليـة فـي الخليـل  شغال في مستشفىإعلى نسبة أمستشفيات الضفة الغربية. وقد سجلت  ي٪ ف٨٨,٤قطاع غزة، و

  ٪.٦٠,٦شغال في مستشفى العيون في قطاع غزة إدنى نسبة أ٪، و ١٠٩,١بنسبة 
  

مراض العقلية والنفسية، بلغ معدل المكوث للمـريض وفيما يتعلق بمعدل المكوث، وباستثناء مستشفيات األ  -٦٥
فـي مستشـفى الرنتيسـي  طـول فتـرة مكـوثأ ٢٠١٢في الضفة). وسـجلت فـي العـام  ٢,٢في غزة، و ٢,٦( يوماً  ٢,٤
يوم). وبلغ معدل المكوث  ١قل معدل مكوث في مستشفى تل السلطان في غزة (أيام)، بينما أ ٥طفال في غزة (لأل

فــي  يومــاً  ١١,٣فــي الضــفة و يومــاً  ٨٤بواقــع  يومــاً  ٥٢,٧حــوالي  ٢٠١٢العقليــة والنفســيىة خــالل  تفــي المستشــفيا
  قطاع غزة.

  
  العمليات الجراحية

  
عمليــة  ٥٩ ٦٣٨، منهــا ٢٠١٢عمليــة جراحيــة فــي مستشــفيات وزارة الصــحة للعــام  ١١٤ ٣٠٢جــراء إتــم   -٦٦

عمليـــة صـــغرى. و بلـــغ عـــدد  ٥٥ ٦٦٤وجريـــت فـــي القطـــاع الحكـــومي، أ٪ مـــن العمليـــات التـــي ٥٢رئيســـية بواقـــع 
ت وزارة جريــت فــي مستشــفياأ٪ مــن العمليــات التــي ٤٧بواقــع  ٥٤ ٠١٦جريــت فــي الضــفة الغربيــة أالتــي  تالعمليــا

  الصحة.
  

  العمليات القيصرية
  

 ٦٩٥٩، منهـا ٢٠١٢عملية قيصـرية فـي مستشـفيات وزارة الصـحة فـي فلسـطين للعـام  ١٤ ٦٤٤جراء إتم   -٦٧
٪ مـــن مجمـــل ١٧,٨فـــي قطـــاع غـــزة. وبلغـــت نســـبة العمليـــات القيصـــرية فـــي مشـــافي الضـــفة  ٧٦٨٥فـــي الضـــفة و

  ٪ من والدات مشافي غزة.١٩,٦بلغت ما في غزة فأالوالدات التي تمت في مشافي الضفة، 
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  الخدمات المقدمة للمرضى غير المنومين
  

  مؤشرات الخدمات المقدمة للمرضى غير المنومين في المستشفيات 
  

  مراجعي العيادات الخارجية 
  

) ٩٦١ ٧١٦بلغ العدد اإلجمالي لمراجعـي العيـادات الخارجيـة فـي مستشـفيات وزارة الصـحة فـي فلسـطين (  -٦٨
) مراجعــًا فــي مستشــفيات وزارة الصــحة فــي قطــاع غــزة، أي مـــا ٥٣٣ ٨٤١( ٢٠١٢زيــارة، حيــث ســجل فــي العــام 

) زيـارة ٤٢٧ ٨٧٥)، أما في الضفة الغربية فبلغ مجمـوع مراجعـي العيـادات الخارجيـة للمستشـفيات (٪٦١,٧نسبته (
  لمستشفيات وزارة الصحة في فلسطين.) من مجموع زيارات المرضى للعيادات الخارجية ٪٣٨,٣أي ما نسبته (

  
  اإلسعاف والطوارئ 

  
ـــــي العـــــام   -٦٩ ـــــي مستشـــــفيات وزارة الصـــــحة ف ـــــارات لخـــــدمات اإلســـــعاف و الطـــــوارئ ف ـــــغ عـــــدد الزي  ٢٠١٢بل

  ).٪٤٣,٨) في الضفة الغربية (٧٤٥ ١٨٨) و(٪٥٦,٢) في قطاع غزة (٩٥٧,٧٢٥) زيارة، منها (١ ٧٠٢ ٩١٣(
  

  خدمات غسيل الكلى 
  

ة الصحة ر ) وحدة، جميعها تابع لوزا١٤( ٢٠١٢مجموع وحدات غسيل الكلى في فلسطين خالل العام بلغ   -٧٠
) وحدات في قطاع غـزة ٤) سريرًا، و(١٣٣) وحدات في الضفة الغربية بسعة سريرية قدرها (١٠الفلسطينية، منها (

  ) سريرًا .٨٣بسعة سريرية قدرها (
  

ة غســيل الكلــى فــي مستشــفيات محافظــات الضــفة الغربيــة بشــكل وقــد بلــغ عــدد المرضــى الــذين تلقــوا خدمــ  -٧١
 ٦٤٠) غســلة، كــان منهــا (١٤٣ ٠٠٢) مريضــًا، وبلــغ إجمــالي الغســالت فــي مستشــفيات فلســطين (٧٤٠منــتظم (

  ) في قطاع غزة.٤٦ ٣٦٢) غسلة في الضفة الغربية، و(٩٦
  

  خدمات العالج الطبيعي 
  

الخارجيــــة ضــــى ألقســــام العــــالج الطبيعــــي فــــي العيــــادات بلــــغ مجمــــوع زيــــارات المر  ٢٠١١خــــالل العــــام   -٧٢
) ٥٤ ٣٢٣) زيــارة فــي مستشــفيات الضــفة الغربيــة و(١٩ ٧١٢) زيــارة منهــا (٧٤ ٠٣٥لمستشــفيات وزارة الصــحة (

  زيارة مستشفيات القطاع.
  

  الخدمات الطبية التشخيصية في المستشفيات 
  

  األشعة التشخيصية 
 

أقســـام األشـــعة الموجـــودة فـــي جميـــع مستشـــفيات وزارة الصـــحة فـــي  يـــتم تقـــديم هـــذه الخـــدمات مـــن خـــالل  -٧٣
فلسـطين، حيـث بلـغ عـدد صـور األشـعة التشخيصـية التــي أجريـت فـي مستشـفيات وزارة الصـحة فـي فلسـطين خــالل 

) تصــــوير ٤٩ ٨٩١) صــــورة فــــوق الصــــوتية، و(٩٨ ١٠٢) صــــورة تشخيصــــية، منهــــا (٩٧٤ ٤٩٧( ٢٠١٢العــــام 
  ) صورة لألشعة التشخيصية العادية.٨١٩ ٩٤٤إلى (طبقي (مقطعي)، هذا باإلضافة 
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  المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة 
  

بســعة  مشــفىً ) ٥٤( ٢٠١٢بلــغ عــدد المستشــفيات غيــر التابعــة لــوزارة الصــحة فــي فلســطين خــالل العــام   -٧٤
  ن.٪) من مجموع أسرة المستشفيات في فلسطي٤٦) سريرًا، تشكل ما نسبته (٢ ٥٠٨سريرية قدرها (

  
) سـريرًا، أي مـا نسـبته ٤٧٩منهـا بسـعة سـريرية مقـدارها ( ىً ) مشـف١٧حيث يملك القطـاع الخـاص ويـدير (  -٧٥

  ٪) من مجموع أسرة المستشفيات في فلسطين.٨,٧(
  

) ســريرًا أي مــا نســبته ١ ٧٨٩، بســعة ســريرية (ىً ) مشــف٣٣بينمــا تملــك المنظمــات غيــر الحكوميــة وتــدير (  -٧٦
ة المستشفيات في فلسطين، هذا باإلضافة إلى المستشفيات التي تـدار مـن قبـل الخـدمات ٪) من مجموع أسر ٣٢,٦(

  العسكرية وكذلك مستشفى الوكالة في قلقيلية.
  

 مستشفيات الخدمات الطبية العسكرية 
  

مستشفيات تابعة للخـدمات الطبيـة العسـكرية، هـي المشـفى الميـداني األردنـي ومشـفى  ٣يوجد في فلسطين   -٧٧
ســريرًا ومشــفى  ٤٤ســريرًا، حيــث يحــوي المشــفى الميــداني األردنــي علــى  ١٧٧ومشــفى بلســم وبســعة ســريرية عبســان 

  سريرًا. ٦٨سريرًا ومشفى بلسم على  ٦٥عبسان على 
  

  غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيينمستشفى وكالة 
 

احــــدًا فقــــط فــــي و  ىً وتــــدير مشــــف )UNRWA(تملـــك الخــــدمات الطبيــــة فــــي وكالــــة غــــوث وتشـــغيل الالجئــــين   -٧٨
  سريرًا. ٦٣فلسطين، يقع في محافظة قلقيلية بسعة سريرية 

  
  مستشفيات القدس

 
مستشـفيات فـي مدينـة القـدس الشـرقية بسـعة  ٩من بين المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة الفلسـطينية   -٧٩

  سرير. ٦٤٢سريرية قدرها 
  

  مراكز التأهيل 
 

٪ ٣,٧سـريرًا أي مـا نسـبته  ٢٠٥جميعها غير حكومية سـعتها السـريرية مراكز تأهيل  ٤يوجد في فلسطين   -٨٠
  من إجمالي أسرة المستشفيات في فلسطين.

  
  خدمات نقل الدم

  
  بنوك دم المستشفيات

 
تتركز معظم خدمات نقل الدم في المستشفيات، وتعتبر وزارة الصحة المقدم الرئيسي لخدمات نقل الدم في   -٨١

  ات األخرى التي تقدم هذه الخدمة.فلسطين وتشرف على المؤسس
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 ٢٠ ٦٦٠وقد بلغ عدد المتبرعين بالدم في بنوك الدم التابعة لمستشفيات وزارة الصحة في الضـفة الغربيـة   -٨٢
تبرعــــوا ألحــــد األقــــارب أو المعــــارف، وقــــد بلغــــت نســــبة  ١٤ ٤٢٠كــــذلك و  تبرعــــوا طوعيــــاً  ٦ ٢٤٠، مــــنهم متبرعــــاً 

  ٪.٧٠٪ والمتبرعين ألحد األقارب أو المعارف ٣٠المتبرعين الطوعيين 
  

ريــق نقــل الــدم مــراض التــي تنتقــل عــن طستقصــاء عــن األيــتم فحــص جميــع وحــدات الــدم المتبــرع بهــا لال  -٨٣
  :وتشمل هذه الفحوصات

  
  ٪.١كانت نسبة الفحوصات اإليجابية  حيث Bلتهاب الكبد الفيروسي نوع ا  (أ)
 

  ٪.٠,٢وكانت نسبة الفحوصات اإليجابية  Cلتهاب الكبد الفيروسي نوع ا  (ب)
 

إيجابيـة  عينـات ٩يـدز) حيـث أظهـرت النتـائج المبدئيـة وجـود فيروس نقص المناعة المكتسبة (األ  (ج)
  وهي بحاجة لفحص تأكيدي.

 
الـــدم المنقولـــة طازجـــة والوحـــدات المحضـــر منهـــا أمـــا فحـــص مـــرض الزهـــري فيـــتم عملـــه لوحـــدات   (د)

  الصفائح الدموية حيث لم تسجل أي حالة.
 

يتم فصل وحدات الدم المتبرع بها في بنوك الـدم المـزودة بـأجهزة الـدوران المحـوري، بلـغ عـدد وحـدات الـدم   -٨٤
  وحدة. ٤٣ ٧٤٨ومشتقاته المنقولة في مستشفيات وزارة الصحة في الضفة الغربية خالل العام 

  
ــــتجلط الثــــامن والتاســــع   -٨٥ ــــدم والتــــي يحتــــاج تحضــــيرها لتقنيــــة متقدمــــة مثــــل عــــاملي ال أمــــا بــــاقي مشــــتقات ال

  الجلبيولينات المناعية فيتم شراؤها كمستحضرات دوائية.
  

  بنك الدم الوطني 
 

تبرعــوا  ٧٦٩١مـنهم  متبرعـاً  ١٠ ٢٥٥بلـغ عـدد المتبـرعين بالـدم فــي بنـك الـدم الـوطني فـي الضــفة الغربيـة   -٨٦
٪ والمتبـرعين ٧٥ألحد األقارب أو األصـدقاء، حيـث بلغـت نسـبة المتبـرعين الطـوعيين  اتبرعو  ٢٥٦٤، كذلك طوعياً 

حملــة للتبــرع بالــدم علــى مــدار العــام  ٥٥٪ وقــد قــام بنــك الــدم الــوطني بمــا مجموعــه ٢٥ألحــد االقــارب أو المعــارف 
  وحدة دم. ٢٠١٥جمع خاللها 

  
ريــق نقــل الــدم ستقصــاء عــن االمــراض التــي تنتقــل عــن طوحــدات الــدم المتبــرع بهــا لالويــتم فحــص جميــع   -٨٧

  :وتشمل هذه الفحوصات
  

  ٪.١حيث كانت نسبة الفحوصات اإليجابية  Bلتهاب الكبد الفيروسي نوع ا  (أ)
 

  ٪.٠,٣٥وكانت نسبة الفحوصات اإليجابية  Cلتهاب الكبد الفيروسي نوع ا  (ب)
 

إيجابيـة ة عينـ ١٤يـدز) حيـث أظهـرت النتـائج المبدئيـة وجـود المكتسـبة (األفيروس نقص المناعة   (ج)
  وهي بحاجة لفحص تأكيدي.
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أمـــا فحـــص مـــرض الزهـــري فيـــتم عملـــه لوحـــدات الـــدم المنقولـــة طازجـــة والوحـــدات المحضـــر منهـــا   (د)
  الصفائح الدموية حيث سجلت حالة إيجابية واحدة فقط.

 
مصــروفة لجميــع المستشــفيات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والخاصــة فــي وبلــغ عــدد وحــدات الــدم ومشــتقاته ال  -٨٨

  وحدة. ١٨ ٤٤٨الضفة الغربية 
  

  بنوك الدم غير الحكومية والخاصة 
 

  مستشفى في القطاعين غير الحكومي والخاص تقدم خدمات نقل الدم. ١١يوجد في الضفة الغربية   -٨٩
  

بنســبة  تطوعيــاً  تبرعــاً  ٥٤١٥مــنهم  متبرعــاً  ١٣ ٢٨٠وقــد بلــغ عــدد المتبــرعين بالــدم فــي هــذه المستشــفيات   -٩٠
  ٪.٥٩ألحد األقارب أو المعارف بنسبة  متبرعاً  ٧٨٦٥٪ و٤١
  

والخـاص بحيـث يـتم تبـادل وحـدات  األهلـيويوجد تعاون وتكامل ما بين بنوك دم وزارة الصحة والقطـاعين   -٩١
  عند الضرورة. الدم فيما بينها

  
  الوضع المالي واإلنفاق الصحي 

  
شــيكل، كمــا بلغــت موازنــة القطــاع  ١٢ ٩٣٤ ٧٨١ ٠٠٠مبلــغ  ٢٠١٣بلغــت موازنــة دولــة فلســطين للعــام   -٩٢

شــيكل،  ١ ٤٤٣ ٤٧٧ ٠٠٠ مــا موازنــة وزارة الصــحة فبلغــت مبلــغأشــيكل.  ٥ ٩٤١ ٩٩١ ٠٠٠االجتمــاعي مبلــغ 
نفـاق التشـغيلي يتركـز علـى جمـالي اإلإن ألى إشغيلية. وتجدر االشارة ٪ نفقات ت٤٩٪ يخصص للرواتب و٥١منها 

خذين بعـين آمليون شيكل،  ٣٨٣٪) هما بند شراء الخدمة والذي بلغت موازنته التقديرية حوالي ٨٨بندين رئيسيين (
ســـرائيل تقــوم بخصـــم المبــالغ المســـتحقة لهـــا عــن العـــالج بالمستشــفيات اإلســـرائيلية دون مراجعـــة وزارة إن أاالعتبــار 

مليون شيكل ضمن بنـد مـواد  ٢٨١ هوالذي بلغت موازنت األدويةبند شراء لى إضافة إالصحة، من خالل المقاصة. 
  طبية ولوازم استهالكية. 

  
  برامج هي كما يلي: ٤ لوزارة الصحة على ٢٠١٣وقسمت موازنة العام   -٩٣
 

بمبلـغ  نماط الحيـاةأولية مستدامة ذات جودة عالية وتعزيز أول خدمات رعاية صحية البرنامج األ  )١(
  ٪ من موازنة الصحة.٢٢ي بنسبة أمليون شيكل  ٣٢١

 
مليون  ٧٩١خدمات رعاية صحية ثانية وثالثية مستدامة ذات جوده عالية بمبلغ  البرنامج الثاني/  )٢(

  ٪.٥٥ي بنسبة أشيكل 
 
  .٪٦ي بنسبة أمليون شيكل  ٨٥بمبلغ  ةالحوكمة الصحية الرشيد البرنامج الثالث/  )٣(
  
  .٪١٧ي بنسبة أمليون شيكل  ٢٤٤,٩داري بمبلغ البرنامج اإل البرنامج الرابع/  )٤(
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  التحويالت الطبية
  
مليـون  ٣٨٣ ٦١٥ ٦٣٧جمالية إمن الضفة بتكلفة  ٤٤ ٢٤١حوالي  ٢٠١٣بلغ مجموع التحويالت للعام   -٩٤

مليـون شـيكل. وتقـوم الـوزارة بالتحويـل  ١٦٢ ٠٥١ ٩٧٣ة  يـجمالإمـن قطـاع غـزة بتكلفـة  ١٧ ٣٨٩شـيكل، وحـوالي 
الى المراكز العالجية خارج مؤسسات وزارة الصحة للخدمات والتدخالت العالجيـة غيـر المتـوفرة فـي مراكـز الـوزارة. 

ردن خضــر واألات الشــمال ومستشــفيات شــرقي القــدس وداخــل الخــط األغلــب فــي محافظــوجهــات التحويــل هــي باأل
  ومصر. 

  
  القوى العاملة الصحية

  
  القوى العاملة في المؤسسات الصحية خارج وزارة الصحة 

 
يشـــارك وزارة  الصـــحة فـــي تقـــديم الخـــدمات الصـــحية فـــي فلســـطين المؤسســـات الصـــحية غيـــر الحكوميـــة   -٩٥

والشـــرطة ووكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــين الفلســـطينيين (األنـــروا) حيـــث بلـــغ عـــدد والخـــدمات الطبيـــة لألمـــن العـــام 
٪ ٦٨,٩موظفـًا مـنهم  ٢٥ ٠٦٧العاملين بوظيفة دائمة في القطاع الصحي الحكومي وغيـر الحكـومي فـي فلسـطين 

  ٪ يعملون في قطاع غزة.٣١,١يعملون في الضفة الغربية و
 

  توزيع الكوادر العاملة في القطاع الصحي 
 
مـــوزعين علـــى  موظفـــاً  ٢٥ ٠٦٧بلـــغ عـــدد العـــاملين فـــي القطـــاع الحكـــومي وغيـــر الحكـــومي فـــي فلســـطين   -٩٦

سنان أطباء األ ) نسمة من السكان، كما بلغ عدد١٠ ٠٠٠طبيب لكل  ٢٠,٢طباء (الطبية، وقد بلغ عدد األ  المهن
) نسمة مـن ١٠ ٠٠٠صيادلة لكل  ١١,٥) نسمة من السكان ومعدل الصيادلة (١٠ ٠٠٠طبيب أسنان لكل  ٦,١(

  نسمة من السكان. ١٠ ٠٠٠على التوالي لكل  ١,٧و ١٨,٠السكان وبلغ معدل التمريض والقبالة 
  

  توزيع الكادر البشري التابع لوزارة الصحة 
 

كـادر طبـي مـوزعين علـى المهـن المختلفـة منهـا  ١٤ ٨٣١يتكون الكادر الصحي التابع لوزارة الصحة مـن   -٩٧
٪ فـــي قطـــاع غـــزة، وبلـــغ عـــدد الكـــوادر الطبيـــة الموزعـــة علـــى المهـــن الطبيـــة ٥٦,٦٪ فـــي الضـــفة الغربيـــة و٤٣,٤

موظـــف  ٥٢٦٠٪ فـــي قطـــاع غـــزة، باإلضـــافة إلـــى ٥٣٪ فـــي الضـــفة الغربيـــة و٤٧مـــنهم  موظفـــاً  ٩٥٧١المختلفـــة 
  ٪ في قطاع غزة.٦٣٪ في الضفة الغربية و٣٧م يعملون في مجال اإلدارة والخدمات منه

  
  محددات الصحة 

  
بــل إن معــدالت الفقــر والبطالــة  ةالماضــي األعــوامن محــددات الصــحة فــي فلســطين لــم تتحســن منــذ أالشــك   -٩٨

 الخــانق، اإلســرائيليقطــاع غــزة بشــكل ملحــوظ وخطيــر بســبب اســتمرار الحصــار فلســطين وخاصــة فــي  تراجعــت فــي
النمـــو الســـكاني، والتغيـــرات الوبائيـــة معـــدل الديموغرافيـــة المتمثلـــة فـــي ارتفـــاع معـــدل الخصـــوبة و كمـــا أن المؤشـــرات 

النظــام  تحــديات أساســية تواجــهالمتمثلــة فــي االرتفــاع الملحــوظ فــي معــدل انتشــار األمــراض المزمنــة، ال تــزال تشــكل 
االحــتالل اإلســرائيلي وجــود ويبقــى التحــدي األهــم للقطــاع الصــحي فــي فلســطين هــو اســتمرار  .الصــحي الفلســطيني

استمرار وجود مئات  إلىواالعتداءات اليومية لجيش االحتالل ولقطعان المستوطنين ضد الفلسطينيين، هذا إضافة 
وعزل األراضي الفلسطينية عن بعضها الـبعض وعـن العـالم مـن خـالل وجدار الفصل العنصري الحواجز العسكرية 

  .إغالق المعابر والحدود
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إســــرائيل كقــــوة احــــتالل مســــتمرة باعتــــداءاتها ضــــد المــــدنيين الفلســــطينيين وضــــد األطفــــال الــــذين  وال تــــزال  -٩٩
ضــــد إجــــراءات جــــيش االحــــتالل والمســــتوطنين الراميــــة إلــــى االســــتيالء علــــى أراضــــيهم وتــــدمير  يتظــــاهرون ســــلمياً 

والتي تشكل المصدر الرئيسي للدخل وخاصة أشـجار الزيتـون، وذلـك مـن خـالل اعتـداءات المسـتوطنين  مزروعاتهم
  .وبشكل شبه يومي على األراضي المزروعة بأشجار الزيتون وحرق هذه األشجار أو اقتالعها

  
ميين وتـرك كما عمد جيش االحتالل اإلسرائيلي مؤخرًا إلـى اسـتعمال الكـالب فـي تخويـف المتظـاهرين السـل  -١٠٠

  هذه الكالب تعتدي على المتظاهرين مما أدى إلى حدوث العديد من اإلصابات.
  

كما تعمد إسرائيل إلى أسـلوب االغتيـال للمقـاومين لالحـتالل بطـرق مختلفـة كمـا يحـدث فـي غـزة حيـث يـتم   -١٠١
طـالق إالقـدس مـن خـالل فراد بالقصف الجوي بينمـا يـتم االغتيـال فـي الضـفة الغربيـة و قصف المواطنين واغتيال األ

 .النار المباشر على المتظاهرين سلمياً 
 

وتشــديد المضــايقات علــى حركــة األفــراد والبضــائع علــى كافـــة  ٢٠٠٥إن اســتمرار حصــار غــزة منــذ عــام   -١٠٢
الحــدود والمعــابر التــي تســيطر عليهــا إســرائيل يعيــق النمــو االقتصــادي ويفــاقم البطالــة والفقــر ممــا يــؤثر ســلبًا علــى 

فقد تدنت خـدمات صـحة األم والطفـل وزادت الـوالدات البيتيـة ومـا رافـق ذلـك مـن زيـادة فـي حـاالت الحمـل ، الصحة
  وحد من قدرة وزارة الصحة في تحقيق األهداف التنموية لأللفية. الخطر ووفيات األمهات وحديثي الوالدة

   
٪ من الـذين يعـانون مـن أمـراض مزمنـة فـي قطـاع غـزة قـد تراجعـت ٤٠وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب   -١٠٣

الخـــدمات الصـــحية التـــي يتلقونهـــا بشـــكل ملحـــوظ ممـــا أدى إلـــى تـــدهور أوضـــاعهم الصـــحية كمـــا زاد بشـــكل كبيـــر 
ميزانيــة وزارة الصــحة كمــا تحــويالت العــالج للخــارج الــذي تتحمــل أعبــاءه الماليــة حكومــة دولــة فلســطين، ممــا يرهــق 

يرهــق المــواطن نفســه الــذي يعــاني معانــاة ال يمكــن وصــفها للحصــول علــى التصــاريح الالزمــة للخــروج خــارج الــبالد 
 جل السفر واإلقامة خارج البالد.أباإلضافة للمصاريف التي يتكبدها المريض ومرافقوه من 

  
اإلنســـان باعتبارهـــا مـــن الحقـــوق األساســـية  بصـــحة ،مـــن خـــالل وزارة الصـــحة ،إصـــرار دولـــة فلســـطينإن   -١٠٤

اســتجابة للتغيــرات االقتصــادية والديموغرافيــة  وحرصــها علــى تــوفير الخــدمات الصــحية المتكاملــة للشــعب الفلســطيني
المؤشـرات الصـحية والتـي تشـير إلـى تقـدمها علـى بعـض الـدول المحيطـة بهـا أدى إلى تحسن ملحوظ في  والوبائية،

ه التحديات ذهمما يدلل على قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على التعامل مع  على الصحة،مقارنة بنسبة اإلنفاق 
  .MDGsتحقيق أهداف األلفية التنموية على طريق  نجازات ملموسةإوتحقيق 

 
  الوضع االقتصادي

  
٪ فـــي الضـــفة ٢٠,٣ب ٪ فـــي قطـــاع غـــزة مقارنـــة ٣١إلـــى حـــوالي  ٢٠١٣معـــدل البطالـــة فـــي العـــام وصـــل   -١٠٥

٪ فــي الضــفة الغربيــة، كمــا أن ١٧,٨٪ فــي قطــاع غــزة، ٣٨,٨ســتهالك إلــى ألنمــاط اال معــدل الفقــر وفقــاً و  الغربيــة،
٪ مـــن ســـكان الضـــفة الغربيـــة يعـــانون مـــن الفقـــر المـــدقع نتيجـــة لإلجـــراءات ٧,٨٪ مـــن ســـكان قطـــاع غـــزة و٢١,١

ـــداً  ـــأثير الحصـــار المفـــروض علـــى قطـــاع غـــزة تحدي ـــأثيرات إجـــرا اإلســـرائيلية وت ءات االحـــتالل بشـــكل عـــام علـــى وت
وبالتـالي  ،أمـام قـدرة الفـرد علـى دفـع نفقـات العـالج كبيـراً  يشكل عائقـاً جراءاته إ ن استمرار االحتالل و إ الفلسطينيين، و 

   .على وزارة الصحة إضافياً  يشكل عبئاً 
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  األوضاع الصحية لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
  

 ١٩٦٧زالت قوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل مسلسل اعتقـال الفلسـطينيين فـي كـل مكـان. فمنـذ العـام  ال  -١٠٦
الف آلــف فلســطينية و أ ١٥لــف مــواطن ومواطنــة، بيــنهم أ ٨٠٠، تــم اعتقــال مــا يزيــد عــن ٢٠١٣وحتــى نهايــة العــام 

قــال، وهنــاك مــن تكــرر اعتقــالهم فرادهــا لالعتأو جميــع أحــد أال وتعــرض إاالطفــال. ولــم تعــد هنــاك عائلــة فلســطينية 
  و مركز توقيف.أ او معتقالً  قيم عليها سجناً أال و إمرات عديدة، ولم تعد هناك بقعة في فلسطين 

  
حالـة اعتقـال، بيـنهم قرابـة  ٧٥ ٠٠٠كثـر مـن أ، سـجلت ٢٠٠٠ / سبتمبريلولأقصى في ومنذ انتفاضة األ  -١٠٧
داري، مـــا بـــين اعتقـــال جديـــد إلـــف قـــرار اعتقـــال أ ٢٠مـــن  كثـــرأالف طفـــل، وعشـــرات النـــواب ووزراء ســـابقين، و آ ٩

  مواطنة. ١١٠٠وتجديد اعتقال، ونحو 
  

و فئــــة محــــددة، بــــل شــــملت كافــــة فئــــات وشــــرائح المجتمــــع أاالعتقــــاالت لــــم تقتصــــر علــــى شــــريحة معينــــة   -١٠٨
ومعـــاقين وعمـــال  ىمهـــات وزوجـــات، مرضـــأطفـــال وشـــبان وشـــيوخ، فتيـــات، أالفلســـطيني دون تمييـــز، حيـــث شـــملت 

دبــاء أكــاديميين، نــواب فــي التشــريعي ووزراء ســابقين، وقيــادات سياســية ونقابيــة ومهنيــة وطلبــة جامعــات ومــدارس و أو 
  لخ. إوكتاب وفنانين، 

  
ن مجمـــل تلـــك االعتقـــاالت ومـــا رافقهـــا ويرافقهـــا ويتبعهـــا تـــتم بشـــكل مخـــالف لقواعـــد أن الخطـــورة تكمـــن بـــإ و   -١٠٩

شــكال انتــزاع أشــكال االعتقــال وظــروف االعتقــال ومكــان االحتجــاز والتعــذيب و أي مــن حيــث نســانالقــانون الــدولي اإل
شــكال أحــد و االعتقــال تعــرض ألأن كــل مـن تعــرض لالحتجــاز إاالعترافـات، ومــا مــورس ويمــارس بحــق المعتقلــين. 

كثـر ا الغالبيـة تعرضـوا ألفـراد العائلـة، فيمـأمـام الجمهـور و أهانة يذاء المعنوي واإلو اإلأو النفسي أالتعذيب الجسدي 
طفال والنساء والمرضـى والمعـاقين سرى والمعتقلين األشكال التعذيب، مع عدم مراعاة الحتياجات األأمن شكل من 

  منهم. 
  

هانـة وشـتم وتحقيـر، وخـالل عمليـة النقـل إ سيرات الفلسطينيات الى ضغوط قاسية من ضرب و وتتعرض األ  -١١٠
هانـــة والترهيـــب والتهديـــد نقلهـــن، وخـــالل التحقيـــق تتعـــرض المعـــتقالت الـــى اإل ي جهـــة ســـيتمألـــى إعالمهـــن إال يـــتم 

ـــة الال ـــاة مـــن خـــالل العـــزل االنفـــرادي إوالمعامل و أنســـانية والضـــرب والتعنيـــف والمســـاس بكـــرامتهن. وتســـتمر المعان
و التعلـيم الجـامعي أ جراءات التفتيش االستفزازي والحرمان من العالج الالزمإالحرمان من الزيارة والكانتينا عدا عن 

طفـالهم أوالتقدم المتحانـات التـوجيهي. وهنـاك حـاالت عديـدة تكـون الزوجـة وزوجهـا داخـل السـجون بشـكل منفصـل و 
يــؤثر علــى صــحة األســيرات النفســية والجســدية واألســرية واإلنجابيــة بعــد الســجن يتركــون بــال رعايــة الوالــدين، ممــا 

  وغيرها من النتائج المدمرة.
  
  رقامأسرى في األ
  

سير فلسطيني ال يزالـون قـابعون فـي سـجون ومعـتقالت االحـتالل اإلسـرائيلي، معظمهـم مـن أ ٥٠٠٠هناك   -١١١
و أو مـرات عديـدة أبالسـجن المؤبـدة لمـرة واحـدة  صـدر بحقهـم احكامـاً  أسـيراً  ٤٧٠سكان الضفة الغربية، ومن بينهم 
، فيمـــا يوجـــد المئـــات مـــن طفـــالً  ١٩٠ســـيرة وأ ١٩ ســـرى، يوجـــد حاليـــاً جمـــالي لألمـــدى الحيـــاة. ومـــن بـــين العـــدد اإل

طفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة وال يزالـون داخـل السـجن. كمـا يوجـد داخـل السـجون اإلسـرائيلية أاعتقلوا وهم  األسرى
ســجن  ٢٢نائــب فــي التشــريعي، وعــدد مــن القيــادات السياســية وهــؤالء مــوزعين علــى قرابــة  ١١و داريــاً إ معــتقالً  ١٨٣

من سـكان قطـاع غـزة  ٪٩,٦هم من سكان الضفة الغربية، و ٪٨٢,٥ن أشارة الى ز توقيف. تجدر اإلومعتقل ومرك
  ."٤٨من سكان القدس والـ ٪٠,٩و
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همال سير داخل السجون اإلسرائيلية يعانون من اإلأ ١٥٠٠ سرى المرضى، فيوجد حالياً ما بخصوص األأ  -١١٢
وضـاع صـحية أشـبه دائـم فـي مشـفى سـجن الرملـة ب بشـكل سـير يقيمـونأ ١٤الطبـي وسـوء الرعايـة الصـحية، بيـنهم 

أمراض الســـرطان والقلـــب والـــرئتين والســـرطان واألمعـــاء والمعـــدة مـــراض خطيـــرة كـــأغايـــة فـــي الســـوء، ويعـــانون مـــن 
، ومـنهم مـن واألعصاب والسكري والضغط والشرايين واألوردة والعيون والصـدر والكبـد وفقـدان ذاكـرة والغـدد والكلـى)

لــى عمليــات جراحيــة عاجلــة فــي الوقــت الــذي يمنــع إو الربــاعي، ومــنهم مــن بحاجــة ألل النصــفي هــو مصــاب بالشــ
كثــر مــن أحالــة مرضــية مزمنــة للغايــة، و  ٨٠طبــاء مــن خــارج مصــلحة الســجون بزيــارة المرضــى ومعــاينتهم. وهنــاك أ

  لة سرطان.اح ٢٥
  

وضــــاع المعيشــــية وانتشــــار األمــــراض النفســــية والجســــدية بســــبب ســــوء ســــرى مــــن العديــــد مــــن األيعــــاني األ  -١١٣
ضـافة إنـارة الضـعيفة واالكتظـاظ داخـل الغـرف، ة وسـوء التهويـة والرطوبـة واإلفـالحشرات وسوء التغذية وانعدام النظا

صابة بالرصـاص مـن قبـل قـوات االحـتالل وتعرضـهم للتعـذيب والضـرب مكـان لى اعتقال البعض بعد تعرضهم لإلإ
  على االعتراف.جبارهم ثناء التحقيق، إلأصابة اإل
  

، ومـن ١٩٦٧استشـهدوا بعـد االعتقـال منـذ العـام  أسـيراً  ٢٠٤وأشارت بيانـات وزارة شـؤون األسـرى إلـى أن   -١١٤
نتيجـة القتـل العمـد والتصـفية  ٧٤نتيجـة اإلهمـال الطبـي و معـتقالً  ٥٣استشـهدوا نتيجـة التعـذيب و معـتقالً  ٧١هؤالء 

يجة إطالق النار المباشـر علـيهم مـن قبـل الجنـود والحـراس وهـم داخـل أسرى استشهدوا نت ٧المباشرة بعد االعتقال و
  السجن.

  
  نقص إمدادات الغذاء

  
ن استمرار الحصار على قطاع غزة قد أدى إلى نقص مستمر وحاد في المـواد األساسـية والغذائيـة ومـواد إ  -١١٥

تغذويـة مزمنـة منهـا القزميـة أو النحافـة وقد أدى هذا األمر إلى حدوث أمـراض  ،الطاقة وغيرها من متطلبات الحياة
ســنوات يعــانون مــن قصــر  ٥طفــل تقــل أعمــارهم عــن  ١٠٠طفــل مــن بــين كــل  ١٠,٦الشــديدة فقــد تبــين أن هنــاك 

، وبينــت ٢٠١٢القامــة المــزمن أو الحــاد، كمــا أشــارت معطيــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــي العــام 
ن معــدالت فقــر الــدم فــي قطــاع غــزة مرتفعــة بــين األطفــال والنســاء حيــث أمعطيــات الرصــد التغــذوي لــوزارة الصــحة 

٪ فــي ٦٨,١٪، بواقــع ٥٧شــهرًا كــان  ١٢ – ٩تشــير البيانــات إلــى أن مســتوى فقــر الــدم بــين األطفــال للفئــة العمريــة 
 ١٨ – ٦ن مستوى فقر الدم بين األطفال في المدارس من الفئة العمرية أ٪ في الضفة الغربية. و ٤٨,٩قطاع غزة و

فـــي الضـــفة  ٪٢,١مـــن طلبـــة المـــدارس يعـــانون مـــن نقـــص الـــوزن ( ٪١,٧تشـــير البيانـــات إلـــى أن  ٪، كمـــا٣٦ســـنة 
مـن  ٪٧,٣من طلبة المدارس في فلسطين مـن النحافـة، ويعـاني  ٪٢,٦في قطاع غزة)، كما يعاني  ٪١,٦الغربية و

يبلــغ مســتوى فقــر الــدم بــين النســاء و  فــي الضــفة الغربيــة). ٪٧,٣فــي قطــاع غــزة و ٧,٧طلبــة المــدارس مــن الهــزال (
  . ٪٣٦,٨٪، وفي قطاع غزة يصل إلى ٢٧,٨الحوامل في فلسطين 

  
كمــا انعكــس نقــص القــدرة علــى الوصــول للغــذاء وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة بســبب اســتمرار الحــواجز   -١١٦

العســـكرية والحـــد مـــن حركـــة النـــاس ومصـــادرة األراضـــي فـــي الضـــفة الغربيـــة إلـــى ارتفـــاع البطالـــة ومحدوديـــة القـــدرة 
غذيـة فـي الضـفة الغربيـة كـذلك ولـو الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين وبالتالي إلـى حـدوث أمـراض سـوء الت

  قل من قطاع غزة.أبدرجة 
  

  نقص إمدادات الوقود والكهرباء في قطاع غزة
  

٪ مـن محطـة توليـد الكهربـاء ٤٠ :مصـادر ةيعتمد قطاع غزة في الحصول على التيار الكهربائي مـن ثالثـ  -١١٧
الكهربـاء  علـى٪ ٥٠اع عبـر إسـرائيل والمحلية والتي تعتمد في عملها على الوقود الصـناعي الـذي يصـل إلـى القطـ
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 وبالتالي فان إسرائيل ،٪ تأتي من شبكة الكهرباء المصرية١٠و ،التي تصل مباشرة إلى شبكة الكهرباء من إسرائيل
، معظــم ٢٠٠٧تــتحكم بشــكل مطلــق بالتيــار الكهربــائي الــذي ينيــر ليــل غــزة ويشــغل عجلــة الحيــاة فيهــا ومنــذ عــام 

. سـاعة يوميـاً  ١٢-٨في قطاع غـزة تعـاني مـن انقطـاع التيـار الكهربـائي ألكثـر مـن  العائالت والمؤسسات الصحية
بتعليمـــات مـــن الســـلطات اإلســـرائيلية تخفـــيض إمـــدادات  ٧/٢/٢٠٠٨هـــذا وقـــررت شـــركة الكهربـــاء اإلســـرائيلية فـــي 

ضغوطًا هائلة  . إن تخفيض التيار الكهربائي والطاقة يفرضوات أسبوعياً  ميجا ٠,٥الكهرباء إلي قطاع غزة بنسبة 
 على شبكة غزة الكهربائية المتداعية مما يـؤثر علـى البنيـة التحتيـة لميـاه الشـرب والصـرف الصـحي، ويشـوش أيضـاً 

  على توفير الرعاية الصحية للمدنيين في قطاع غزة.
 

التزويـد أدى النقص الحاد في الكهرباء الذي عاشته غـزة علـى مـدار السـنوات القليلـة الماضـية إلـى تعطيـل   -١١٨
، شـهد الوضـع ٢٠١٢فبرايـر  ومنـذ شـباط/. بالخدمات األساسية، وٕالى زعزعـة سـبل وظـروف معيشـة ضـعيفة أصـالً 

من التدهور في أعقاب االنخفاض الحاد في كمية الوقود المجلوبة إلى غزة من مصر، بطريقـة غيـر رسـمية،  مزيداً 
  .ةعبر األنفاق، والتي كانت ُتستخدم في تشغيل محطة كهرباء غز 

  
ن نقــص الوقــود الــالزم لتشــغيل محطــة غــزة وتقنــين تزويــد الكهربــاء مــن إســرائيل ال يــزال مســتمرًا وبــنفس إ  -١١٩

  الوتيرة مما يؤدي إلى آثار صحية واجتماعية واقتصادية عديدة من أهمها:
  
  تأثير نقص الوقود والكهرباء علي الوضع الصحي في قطاع غزة  -١

  
  بــالنظر آلثــاره  الكهربــائي إلــى المســاس بحــق اإلنســان الفلســطيني فــي الصــحة،يــؤدي انقطــاع التيــار

كثيــر مــن الخــدمات الصــحية مهــددة بــالتوقف جــراء ال نإالبالغــة الخطــورة علــى الخــدمات الصــحية. 
طويلـة يوميـًا، وتزامنـه مـع شـح اإلمـداد اليـومي مـن السـوالر الـالزم  انقطـاع التيـار الكهربـائي لسـاعات

كميـة تتـراوح  المولـدات الكهربائيـة فـي المستشـفيات ومراكـز الرعايـة األوليـة والتـي تحتـاج إلـى لتشـغيل
 .) لتر يومياً ١٠ ٠٠٠إلى  ٨٠٠٠بين (

  
  الخدمات الطبية، بما فيها خدمات التدخل العاجل في الحاالت الطارئة إلنقاذ الحياة، معرضة لخطر

الُمســتخدم لتشــغيل المّولــدات االحتياطيــة، وســّيارات  االنهيــار نتيجــة النفــاد الوشــيك الحتياطيــات الوقــود
اإلســعاف. وقــد أدى التذبــذب فــي وصــول الطاقــة الكهربائيــة إلــى خلــل أجهــزة طبيــة حساســة، وتعطيــل 
الخدمات الطبية. وقد اضطرت المستشفيات في سياق وضع األولويات وعلى رأسها الجراحة الطارئـة 

ن لـــم تكـــن ُمهـــددة للحيـــاة، إال أن تأجيلهـــا إ ألخـــرى، التــي و إلــى تأجيـــل حـــاالت الجراحـــات االختياريـــة ا
  يؤدي إلى مضاعفات سلبية متنوعة للمرضى المصابين. 

  
  توقــف العديــد مــن العمليــات الجراحيــة حيــث أصــبحت تقتصــر فقــط علــى حــاالت الطــوارئ والعمليــات

 الهامة.
 

 ره المولـدات الكهربائيـة توقف عمل بعض محطات األكسجين ألنها بحاجة لتيار كهربـائي قـوي ال تـوف
 الصغيرة.

 
  من طاقتها.٥٠تعمل أقسام األشعة بنسبة ٪ 

 
  ازديــاد معانــاة مرضــى الفشــل الكلــوي نتيجــة تعطــل ووقــف عمــل وحــدات غســيل الكلــى بســبب انقطــاع

 .التيار الكهربائي
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 علــى العمــل خاصــة فــي األمــاكن  اً تعطيــل عمــل المكيفــات المركزيــة فــي المستشــفيات وهــذا يــؤثر ســلب

 المغلقة مثل غرف العمليات والعناية المركزة والعناية المركزة للمواليد الرضع حديثي الوالدة.
 

  التــأثير علــي صــالحية وحيويــة وحــدات الــدم والبالزمــا المخزنــة فيهــا والتــي قــد تتلــف النقطــاع التيــار
 الكهربائي عليها أكثر من ساعتين.

 
 مـراض التـي تصـيب األطفـال والكبـار بسـبب الحـر الشـديد فـي الصـيف، وكمـا أن هناك العديـد مـن األ

ســــاعة، فــــان ذلــــك يــــؤدي الــــى انتشــــار  ٢٤ســــاعات خــــالل  ٨التيــــار الكهربــــائي ال يمتــــد ألكثــــر مــــن 
األمراض التي تصـيب األطفـال مثـل الحساسـية فـي الجلـد التـي تـؤدي إلـى الحكـة عنـد األطفـال وعـدم 

إلـــى جانـــب ذلـــك فـــان عـــدم معالجـــة الحـــر الشـــديد يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع  م ..القـــدرة علـــى النـــوم مـــن األلـــ
ن هنـــاك أمـــراض تتفاعـــل أالضـــغط عنـــد المرضـــى وارتفـــاع نســـبة الســـكر عنـــد مرضـــى الســـكري. كمـــا 

بالحرارة مثل مرض "الروموتايد" و"الروماتيزم" الذي يعاني منه كبار السن في غزة وغيرها الكثيـر مـن 
 األمراض .

  
  ن تخضع لعمليات جراحية بكافة أنواعها وتلك الحاالت تحتاج في المنزل أل كثيرة يومياً هناك حاالت

مــا حتــى تســاعد فــي عمليــة الشــفاء وال يكــون هنــاك مضــاعفات بعــد العمليــة  نوعــاً  يكــون الجــو معتــدالً 
 الجراحية. وذلك يحتاج إلى أن تكون هناك كهرباء لتشغيل مراوح أو مكيفات.

  
  آمــن وكــافي،  النقطــاع التيــار الكهربــائي علــى الحــق فــي الحصــول علــى غــذاءاالنعكاســات الخطيــرة

ثـار ضـارة علـى مراحـل آلمـا لـه مـن  حيث أثر هذا االنقطاع على الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية،
بشـكل خطيـر علـى األمـن الغـذائي، وبالتـالي علـى الصـحة  التربيـة واإلنتـاج واالسـتهالك، بمـا يـنعكس

  العامة.
 
  ثير نقص الوقود والكهرباء علي مياه الشرب والصرف الصحي في قطاع غزةتأ  -٢
  

محطـة  ٣٧بئـر ميـاه، و ١٤٠مرفقـًا، منهـا  ١٨٠يبلغ عدد مرافق الميـاه والصـرف الصـحي فـي قطـاع غـزة   -١٢٠
أن جميـع تلـك المرافـق بحاجـة لصـيانة بـ ، علمـاً محطات معالجة مياه صرف صحي ٣ضخ مياه وصرف صحي، و

 نإحيـث  غيار ومستلزمات فنية غير متوفرة في األسواق المحلية جراء الحصار واإلغالق اإلسرائيلي. دورية وقطع
٪ فقط من احتياجاتها من الوقود، مما أدى إلى عدم انتظام تـوفير الميـاه الخاصـة بالشـرب ٥٠ تسلمتسلطة المياه 

ؤدي إلـي صـرف كميـات كبيـرة بشكل مسـتمر. كمـا أن توقـف محطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصـحي عـن العمـل يـ
من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلي البحر، مما يؤدي إلي تلوث مياه البحر واألسـماك والشـواطئ. وتشـهد 
شــواطئ بحــر قطــاع غــزة نســب مرتفعــة مــن التلــوث، بســبب ضــخ ميــاه الصــرف الصــحي إلــى البحــر دون أن تــتم 

  ة العامة التي تعاني من تدهور مستمر. معالجتها، األمر الذي يفاقم من أزمة البيئة والصح
  

٪ مـــن ١٢,٢أســـرة مـــا زالـــت ال تحصـــل علـــى ميـــاه الشـــرب اآلمنـــة، أي بنســـبة  ٧٦ ١٣٤ن هنـــاك حـــوالي إ  -١٢١
قطع الكهرباء عن قطاع غزة يعيق تشغيل مضخات المياه والثالجات في المنازل والمراكـز الصـحية، ن إالعائالت، 

  .ساعات يومياً  ٣ ىين العلمًا بأن المياه تضخ لمدة ساعت
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  مرضى قطاع غزة و الضفة الغربية وتحويالت العالج للخارج
  

دى تدني مستوى الخدمات الصـحية المقدمـة فـي مستشـفيات قطـاع غـزة لألسـباب العديـدة التـي ذكـرت ألقد   -١٢٢
عـــادة تأهيـــل إدويـــة وعـــدم جهـــزة الطبيـــة ونقـــص الكهربـــاء ونقـــص األهمهـــا نقـــص الصـــيانة وتجديـــد األأومـــن  ســـابقاً 

لى زيـادة الطلـب علـى العـالج خـارج قطـاع غـزة إالمستشفيات والمراكز الطبية التي دمرت نتيجة العدوان اإلسرائيلي 
ســرائيل ومستشــفيات القــدس الشــرقية. ويشــكل الحصــول علــى تصــاريح للخــروج للعــالج خــارج إ لــى مصــر و إوخاصــة 
سـباب تبـرر ت ال تمنح تصاريح من السلطات اإلسرائيلية ألن نسبة كبيرة من الحاالإلى معاناة كبيرة حيث إالقطاع 

خرى وقد عانى الكثيرون من تأخر أو حتى منع معالجتهم، األمر الذي األ حصدار التصاريإمنية كما يتأخر أنها أب
ن إفاقم من أحوالهم الصحية وأدى إلى العديد من الوفيات التي كان يمكن تفاديها بين الفلسطينيين، عدا عن ذلك فـ

ارتفــاع فــاتورة العــالج خــارج قطــاع غــزة يرهــق موازنــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ويــؤثر علــى قــدرتها علــى تقــديم 
  لى باقي المواطنين.إخدمات صحية ذات جودة عالية 

  
مــن الضـــفة الغربيــة وقطــاع غــزة الــى مستشــفيات شـــرقي  مريضــاً  ٣٨ ٠٨٣، تــم تحويــل ٢٠١٣فــي العــام   -١٢٣

ل". وقــد واجــه العديــد مــن المرضــى وذويهــم  صــعوبات بالغــة فــي الحصــول علــى ئيســراإو" ردنالقــدس ومصــر واأل
٪ من كافـة الطلبـات التـي قـدمت مـن الضـفة الغربيـة، وكـذلك ٢٠,٥ن ألى إالتصاريح الالزمة. فتشير االحصائيات 

  جابة عليها.و عدم اإلأ٪ من طلبات قطاع غزة ، قد تم رفضها ١٢,٠
  

٪ ٢٠تحويلـة بزيـادة قـدرها  ١٧ ٣٩١مـن قطـاع غـزة إلـى الخـارج  ٢٠١٣بلغ عدد التحويالت خـالل العـام   -١٢٤
أمــا عــدد تحــويالت  مليــون دوالر أمريكــي. ٤٥وبتكلفــة بلغــت أكثــر مــن  ٢٠١٢عــن عــدد تلــك التحــويالت فــي العــام 

 ٦١٨( ٢٠١٣الت فــي العــام )، وبلغــت الكلفــة اإلجماليــة لجميــع التحــوي٦١ ٦٣٥فبلــغ ( ٢٠١٣وزارة الصــحة للعــام 
  مليون دوالر أمريكي. ١٥٥، أي حوالي الً ك) شي٥٢٤ ٠٧٩

  
٪ مـن سـيارات ٩٣ن إحمـر الفلسـطيني، المقـدم الوحيـد لخـدمات الطـوارئ، فـوفيما يتعلق بجمعية الهـالل األ  -١٢٥
ن يتحــتم لــى مستشــفيات شــرقي القــدس، وكــاإخول بشــكل مباشــر عبــر الحــواجز دســعاف تــم رفــض الســماح لهــا بالــاإل

خــرى تحمــل لوحــة ألــى إســعاف فلســطينية إعــابر اإلســرائيلية ونقــل المرضــى مــن ســيارة مالتوقــف علــى الحــواجز وال
سرائيلية، ممـا يتسـبب فـي مضـاعفات لـدى المرضـى وخاصـة الحـاالت الحرجـة ويهـدد حيـاتهم. ومـن ناحيـة إتسجيل 

س التقــدم بطلــب الحصــول علــى تصــاريح نــه يتحــتم علــى العــاملين الصــحيين فــي مستشــفيات شــرقي القــدإخــرى، فأ
جــل مزاولــة عملهــم، ولكــن فــي حــاالت كثيــرة ال يــتم تجديــد التصــاريح ممــا يشــكل أشــهر مــن أدخــول القــدس كــل ســتة 

٪ مـن الطــاقم العامـل ممــن ال يحملـون الهويــة ٤فـادت أحـدى المستشــفيات إعلـى صــحة المرضـى ومتــابعتهم ( خطـراً 
  المقدسية قد تم رفضهم). 

  
  والتوسع والفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس المحتلة جدار الضم

  
ثـار. فـإن العمـل فـي بنـاء جـدار الضـم آلخطر اأثير الجدار على االرض والسكان الفلسطينيين من أيبقى ت  -١٢٦

والتوســع والفصــل العنصــري لــم يتوقــف كمــا لــم تتوقــف آثــاره التدميريــة علــى حيــاة الفلســطينيين. وهــو مســتمر بتقســيم 
وعزل المجتمعات وتدمير سبل المعيشة ومنع المئات من األلوف من الوصـول الطبيعـي ألمـاكن عملهـم ولعـائالتهم 

  ولألسواق والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية.
 

ببنــاء جــدار الضــم والتوســع والفصــل العنصــري حيــث  ٢٠٠٢شــرعت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي فــي عــام   -١٢٧
سـوف تعـاني مـن عـدم القـدرة علـى الوصـول إلـى مرافـق الخـدمات الصـحية فـي المنطقـة عنـد  تبلغ نسـبة القـرى التـي

٪ إذا أخـذنا بالحسـبان منـاطق الجـزر المعزولـة ٨٠,٧٪ وترتفـع النسـبة إلـى ٣٢,٧االنتهاء من إقامة الجـدار حـوالي 
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 ٤١ة، مــع العلــم أن عيــاد ٧١وخــط التمــاس. وســوف يبلــغ عــدد العيــادات المعزولــة فــي أعقــاب االنتهــاء مــن الجــدار 
ألــف فلســطيني  ٨٠٠ألــف فلســطيني بــه بشــكل مباشــر، و ٤٥٠بالجــدار، إضــافة إلــى تــأثر  عيــادة تــم عزلهــا نهائيــاً 

 .بشكل عام
  

 بـالحواجز، وأخيـراً  إن إنشاء الجدار هو جزء مـن سياسـة إسـرائيلية متكاملـة ابتـدأت بالمسـتوطنات، ومـن ثـم  -١٢٨
كــم فــي  ٣٥ربيــة ويحولهــا إلــى معــازل. إن الهــدف مــن بنــاء الجــدار بعمــق الجــدار الــذي يقطــع أوصــال الضــفة الغ

منطقــة ســلفيت وقلقيليــة، إضــافة إلــى عــزل مدينــة القــدس المحتلــة عــن الضــفة الغربيــة، والتوســعات االســتيطانية فــي 
 ٦٤معــزًال تضــم  ٢٨دومــيم"، وبيــت لحــم والخليــل، هــو خلــق معــازل "حيــث أصــبحنا نتحــدث عــن أمســتوطنة "معاليــة 

  سكانيًا فلسطينيًا". جمعاً ت
  

ويوضـــح التقريـــر الصـــادر عـــن المركـــز الفلســـطيني للمعلومـــات فـــي رام اهللا، أن الوضـــع فـــي مدينـــة القـــدس   -١٢٩
المحتلة مريع، إذ يسبب الجدار والمستوطنات والحواجز مشاكل صحية خطيرة، ويـؤدي إلـى عـزل تجمعـات سـكانية 

أهـم المرافـق الصـحية التـي تخـدمهم فـي مدينـة القـدس، كمستشـفى  عن مقدسية بكاملها، كقرية عناتا ومخيم شعفاط،
ألـــف فلســـطيني  ٧٠أن هنـــاك خطـــرًا يتهـــدد أكثـــر مـــن  العيـــون والمقاصـــد والهـــالل األحمـــر، ويوضـــح التقريـــر أيضـــاً 

 ومـن ثـم يحملون الهويات المقدسية، إذ إن الخطوة اإلسرائيلية بعد بناء الجدار هي منعهم من الوصول إلى القدس،
 .المدينة سحب تأميناتهم الصحية وهوياتهم المقدسية باالدعاء أنهم لم يعودوا قاطنين في

  
، ممــا يــدفع ســكانها خــدمات صــحية متقدمــةويشــير التقريــر إلــى وضــع مدينــة قلقيليــة، حيــث ال يوجــد فيهــا   -١٣٠

ــ ٤٦وعــددهم  ات الوصــول إليهــا ألــف نســمة إلــى االعتمــاد علــى المستشــفيات فــي المــدن األخــرى كنــابلس، والتــي ب
  .دقيقة، وذلك بسبب الحواجز والجدار ٢٠يستغرق ثالث ساعات ونصف الساعة، بعد أن لم يكن يتجاوز 

  
القرى التي تبدو بعيدة عن مكان بنائه، بسبب شبكة  كما أن الجدار الفاصل يؤثر بشكل مباشر حتى علي  -١٣١

يع الفلســطينيون الوصــول إلــى رام اهللا والقــدس المحتلــة الطــرق التــي ال يســمح للفلســطينيين باســتخدامها، إذ ال يســتط
  .بسبب هذه الطرق مثالً 

 
  ٢٠١٣االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في العام 

  
، ومـا ٢٠١٢عـن العـام  ٢٠١٣رغم انخفـاض عـدد االنتهاكـات المتعلقـة بالقصـف وٕاطـالق النـار فـي العـام   -١٣٢

غيـر أن حصـيلة االنتهاكـات بقيـت مـدمرة ومؤلمـة علـى  - للبيـوت والمنشـآتنتج عنه من شـهداء وجرحـى، وتـدمير 
، اســــتخدمت قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلية نيــــران أســــلحتها األوتوماتيكيــــة الرشاشــــة، ٢٠١٣الفلســــطينيين. ففــــي عــــام 

ك، وقصـــفت مـــدافع البـــوارج البحريـــة والطـــائرات المـــدن والقـــرى والبلـــدات والمخيمـــات الفلســـطينية وصـــيادي األســــما
 شـهيداً  ٣٨( فلسـطينياً  شـهيداً  ٤٩مـرة؛ مـا أسـفر عـن ارتقـاء  ١٥٨والمزارعين فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، نحـو 

مـــنهم  فلســـطينياً  ١٧١فتيـــة؛ وجـــرح  ٦فـــي قطـــاع غـــزة)، مـــنهم طفـــالن وطفلـــة و شـــهيداً  ١١فـــي الضـــفة الغربيـــة، و
ــ ١٥حــى أكثــر مــن فــي قطــاع غــزة، ومــن الجر  حــاً جري ٨٣فــي الضــفة الغربيــة و حــاً جري ٨٨ فــي مخــيم  الً فتــى وطف

  .الجلزون القريب من رام اهللا
 

شــــهداء فلســــطينيين فــــي ســــجون االحــــتالل اإلســــرائيلي؛ حيــــث تتفشــــى  ٤ســــقوط  ٢٠١٣كــــذلك شــــهد عــــام   -١٣٣
دارات إ األمــراض واألوبئــة المميتــة فــي صــفوف األســرى والمعتقلــين الفلســطينيين، وال تقــدم لهــم ســلطات االحــتالل و 

  .العالجات الالزمة، وال يتلقون العناية الطبية إلنقاذ حياتهم حسب القوانين واألنظمة واألعراف الدوليةالسجون 
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؛ جـداً طـالق النـار مكثفـة، وألحقـت نتـائج مؤلمـة وقاسـية إ ، فقد كانت عمليات القصف و ٢٠١٢أما في عام   -١٣٤
غـارة حربيـة  ١٥٠٠طـالق نـار، وإ قصـف و  عمليـة ٣٥٩، ٢٠١٢فقد ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العـام

، اســــتهدفت المــــواطنين ٢٠/١١/٢٠١٢وحتــــى  ١٤/١١/٢٠١٢علــــى قطــــاع غــــزة فــــي الحــــرب األخيــــرة عليهــــا مــــن 
الفلســـطينيين العـــزل فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة؛ كمـــا أطلقـــت قنابـــل الغـــاز المســـيل للـــدموع والقنابـــل الصـــوتية 

لمواطنين الفلسطينيين اآلمنين، والذين نظمـوا المسـيرات السـلمية ضـد والرصاص المطاطي والقنابل الحارقة صوب ا
بجــروح  مواطنــاً  ١٩٦٦، وٕاصــابة ياً فلســطين داً شــهي ٢٧٥جــدار الفصــل العنصــري واالســتيطان؛ مــا أســفر عــن ارتقــاء 

قــل مــن خمــس ســنوات؛ أمــا فــي األشــهر أأعمــارهم  داً شــهي ١٦، ومســناً  ١٩ســيدة، و ١١، والً طفــ ٣٤مختلفــة، بيــنهم 
اعتـداًء،  ٣٧٠طالق النار على أيدي جيش االحـتالل إ م فقد بلغت عمليات القصف و ٢٠١١الستة األخيرة من عام 
، داً شـــهي ٤٣عمليـــة؛ واستشـــهد جـــراء ذلـــك  ٣٤؛ حيـــث بلـــغ عـــدد عمليـــات القصـــف / يوليـــوتركـــزت فـــي شـــهر تمـــوز

ـــــر مـــــن  ـــــران ياً فلســـــطين ٣٦٣معظمهـــــم مـــــن قطـــــاع غـــــزة؛ وأصـــــيب أكث ـــــي شـــــهر حزي ـــــث جـــــرح ف ـــــو /حي مـــــن  يوني
مــواطنين فلســطينيين؛ إضــافة إلــى إصــابة آالف المــواطنين الفلســطينيين بحــاالت اختنــاق  ٢٠٧فقــط،  ٢٠١١ عــام

 .جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات االحتالل اإلسرائيلي على المسيرات المذكورة
 

ا علـــى عـــدة شـــقق ســـكنية) فـــي الضـــفة ) مبـــان (يحتـــوي بعضـــه١٠٣كمـــا قامـــت ســـلطات االحـــتالل بهـــدم (  -١٣٥
ى هدم عشرات الغرف السـكنية فـي مدينـة القـدس بحجـة البنـاء بـدون تـرخيص، إلضافة الغربية والقدس الشرقية، باإل

غـوار الشـمالية، حيـث تـم هـدم خربـة مكحـول وتهجيـر وقيام قوات االحتالل بعمليات تهجير قسري للمواطنين فـي األ
) منشـــأة صـــناعية وتجاريـــة، ٨٠لـــى هـــدم مضـــارب عـــرب الكعابنـــة وهـــدم نحـــو (إضـــافة كثـــر مـــن مـــرة، باإلأســـكانها 

   بار.وعشرات المساكن والخيم للمواطنين البدو وعشرات البركسات الزراعية وخزانات المياه واآل
  

) شـجرة غالبيتهـا العظمـى ١٣ ٧٠٠حـراق مـا يقـارب (إ وقد قامت سلطات االحتالل والمستوطنين بـاقتالع و   -١٣٦
  .شجار العنب واللوزياتأشجار الزيتون و أمن 

  
راضـي أ) دونـم مـن ٥٢٠٢قدمت سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي العـام الماضـي علـى مصـادرة نحـو (أكذلك   -١٣٧

) دونم قام االحـتالل بوضـع يـده عليهـا ٢٣٧٠المواطنين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية والقدس، من بينها (
صــدار أمــر إلــى إضــافة باإل راضــي فــي منطقــة يطــا والســموع جنــوب الخليــل،ه األمنيــة حســب زعمــه وهــذألــدواعي 
  .عالنها منطقة عسكرية مغلقة أمام المدنيينإ غوار و ) دونم في منطقة األ٥٠٠٠غالق (إعسكري ب

  
  التوسع االستيطاني

 
أكثـــر مـــن  ، وأيضـــاً ٢٠١٢األكثـــر همجيـــة علـــى صـــعيد التوســـع االســـتيطاني، مـــن عـــام  ٢٠١٣كـــان عـــام   -١٣٨

 ٢٠١٣؛ حيـث نفـذ االحـتالل اإلسـرائيلي والجمعيـات االسـتيطانية خـالل عـام ٢٠١١األشهر الستة األخيرة مـن عـام 
فــي األراضــي الفلســطينية، ومــن ضــمنها مدينــة القــدس؛ وشــملت العمليــات االســتيطانية  ياً اســتيطان كــاً انتها ٦٧نحــو 

مهــــا بقــــرار مــــن بنيــــامين نتنيــــاهو (رئــــيس وزراء وحــــدة) معظ ١١ ٧١٨طــــرح عطــــاءات بنــــاء وحــــدات اســــتيطانية (
 ٦٦٤٥وحــدة فــي الضــفة الغربيــة، فــي محافظــات الخليــل وبيــت لحــم ورام اهللا ونــابلس، و  ٥٠٧٣االحــتالل)، منهــا 

ضـــفاء الشـــرعية علـــى ســـتة بـــؤر اســـتيطانية "غيـــر إ وحـــدة فـــي مدينـــة القـــدس الشـــرقية والمســـتوطنات المحيطـــة بهـــا؛ و 
خمس مستوطنات جديدة؛ وقرار ببناء "قرية ثقافية" شمال مدينة القدس، قرب بلدة عناتا؛ شرعية"؛ إضافة إلى إقامة 

، لتوسـيع وبنـاء مـاً دون ٥١٥٤طرق استيطانية جديدة عبر األراضي الفلسطينية؛ ومصادرة أكثر مـن  ٩وشق وتعبيد 
وار؛ واحــتالل جبلــين مســتوطنات جديــدة؛ وٕانشــاء مشــاريع لصــالح المســتوطنين المتطــرفين، وخاصــة فــي منطقــة األغــ

فــي الخليــل  يــاً تجار  الً ومبنــى ومحــ الً منــز  ١٨علــى  (تلتــين) وتخصــيص مســاحاتها للمســتوطنين الــذين اســتولوا أيضــاً 
  .والقدس
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عمليــة توســع اســتيطاني، مــن بينهــا اعتمــاد خطــط لبنــاء  ١٢٨، فقــد نفــذت قــوات االحــتالل ٢٠١٢أمــا عــام   -١٣٩
لصالح التوسع االستيطاني، واعتماد خطـط لبنـاء مسـتوطنة جديـدة،  ماً دون ٢٠٥٥وحدة استيطانية، ومصادرة  ٧٢٨

وتــوفير التمويــل للمســتوطنات، ومــنح إعفــاء ضــريبي للمتبــرعين لالســتيطان، وشــق الطــرق االســتيطانية، ومصــادرة 
ديــة خــالء المنــازل لصــالح المســتوطنين، وتأجيــل إخــالء البــؤر االســتيطانية، وٕانشــاء خــط للســكة الحديإ األراضــي، و 

، وٕاقامة مبان ومقابر وحدائق تلمودية، وبناء محطة للصرف الصحي على أراض فلسطينية؛ متراً كيلو  ٤٧٥بطول 
بؤر استيطانية جديدة  ٣والمصادقة على إقامة كلية عسكرية، وتحويل كلية أخرى في مستوطنة إلى جامعة، وٕاقامة 

  ة.في الضفة الغربية والقدس الشرقي
 

  :اعتداءات المستوطنين
 

وعــن األشــهر الســتة  ٢٠١٢، ارتفعــت حصــيلة اعتــداءات المســتوطنين عــن حصــيلة عــام ٢٠١٣وفــي عــام   -١٤٠
بحــق الشــعب الفلســطيني  اعتــداءً  ٥٢٥؛ حيــث نفــذ المســتوطنون المتطرفــون مــا يزيــد عــن ٢٠١١األخيــرة مــن عــام 

؛ إضــافة إلــى ياً فلســطين جريحــاً  ٧٦، وســقط نحــو اً شــهداء مــنهم طفــل واحــد دهســ ٣، ارتقــى فيهــا ٢٠١٣خــالل عــام 
العتــداءات االحــتالل؛  حاً أطفــال، فــي اعتــداءات عنصــرية متعــددة؛ وكــان المســجد األقصــى المبــارك مســر  ٩جــرح 

، علـى أيـدي المتطـرفين اليهـود والمسـتوطنين. ٢٠١٣حيث قد تضاعفت عمليات اقتحامه ودخوله عنـوة خـالل عـام 
ضــي بحمايــة أذرع األمــن اإلســرائيلي المختلفــة، خاصــة فــي مــرة خــالل العــام الما ٦٦وقــد وصــل عــدد االقتحامــات 

؛ وبلغ عدد االعتداءات واالقتحامـات للمـدن والقـرى والمخيمـات / نوفمبروتشرين الثاني / أكتوبرشهري تشرين األول
اعتـداء؛ كمـا نفـذ المسـتوطنون فـي  ١٦١ضي ومهاجمة المركبات الفلسطينية على محاور الطـرق، االفلسطينية واألر 

 ٤٢األراضي الفلسطينية عمليات قلع وتقطيع طالت مختلف األشجار المثمرة، من زيتون ولوزيات وتين بلغ عددها 
  .شجرة ٨٠٠٠ما يزيد عن اعتداء، تم خاللها اقتالع وتقطيع 

 
نون على المباني والمساجد والكنـائس الفلسـطينية ثمـاني مـرات؛ فقـد قـاموا بكتابـة شـعارات واعتدى المستوط  -١٤١

ســـيارة ومركبـــة فلســـطينية،  ٤٠مـــرة، وحرقـــوا  ١٥عنصـــرية علـــى واجهـــات المبـــاني والمســـاجد فـــي القـــرى والبلـــدات، 
عاتها، وفتحـوا مخلفـات سيارة، وحرقوا وأتلفوا مئات الدونمات بمحاصيلها ومزرو  ١٤٣وأعطبوا عجالت ما يزيد عن 

وبركســات، وقــاموا بتخريــب  وغرفــاً واقعــة)، وهــدموا وجرفــوا أراضــي  ٢٢علــى القــرى واألراضــي الفلســطينية ( يالمجــار 
حادثـة)، وقــام المســتوطنون باقتحــام قبــر يوســف فــي  ١٨العديـد مــن الممتلكــات واالســتيالء علــى عقــارات فلســطينية (

  مليات اقتحام.ع ٥مدينة نابلس بحراسة قوات االحتالل 
 

، رغــــم أنــــه شــــهد مئــــات ٢٠١٣أقــــل مــــن ناحيــــة االعتــــداءات االســــتيطانية مــــن عــــام  ٢٠١٢وكــــان عــــام   -١٤٢
اعتـــداًء شـــملت  ٣٩٥االعتـــداءات؛ فقـــد نفـــذت مجموعـــات المســـتوطنين بحمايـــة جـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي خاللـــه 

الفلســطينيين، وٕاعــاقتهم ومــنعهم مــن دخــول أراضــيهم أعمــال حــرق األشــجار واقتالعهــا، واالعتــداء علــى المــواطنين 
ومــزارعهم، وٕاطــالق الميــاه العادمــة علــى األراضــي الزراعيــة لتخريبهــا، والقيــام باألعمــال االســتفزازية للمــواطنين مــن 
خــالل االعتــداءات الجســدية علــيهم، ودهــس عــدد مــنهم بشــكل متعمــد، واالعتــداء علــى طلبــة المــدارس واحتجــازهم، 

لفتــرات طويلــة، واقتحــام المســجد األقصــى والحــرم اإلبراهيمــي، ووضــع المبــاني الجــاهزة وتجريــف  ياً عســفواعتقــالهم ت
األراضـــي، واالســـتيالء علـــى المنـــازل الفلســـطينية، وٕاحـــراق ســـيارات أصـــحابها، واقتحـــام القـــرى والتجمعـــات الســـكنية 

ين الفلســطينيين واعتقــالهم، وٕاقامــة متنزهــات الفلســطينية، والقيــام بالمســيرات االســتفزازية، وٕاطــالق النــار علــى المــواطن
وخــالل  ٢٠١١بجــروح مختلفــة؛ أمــا عــام  ياً فلســطين ٤٣تلموديــة، وقتــل الحيوانــات الفلســطينية؛ مــا أدى إلــى إصــابة 
ســبتمبر؛ حيــث / اعتــداًء، تكثفــت فــي شــهر أيلــول ٣١٢الســتة أشــهر األخيــرة، فقــد بلــغ عــدد اعتــداءات المســتوطنين 

 .اعتداءً  ٩٠وجني الثمار؛ حيث بلغت  موسم الصيف والزيتون
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زيـــــادة كبيـــــرة فـــــي وتيـــــرة بنـــــاء  ٢٠١٣وبشـــــأن االســـــتيطان فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة والقـــــدس فقـــــد شـــــهد العـــــام   -١٤٣
ذرعهـــا المختلفـــة المســـؤولة عـــن البنـــاء فــــي أالمســـتوطنات، فقـــد قامـــت ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي ومـــن خـــالل 

وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث تركزت ) ١٨ ٠٠٠قرار بناء نحو (إالمستوطنات ب
صــدار تــراخيص بنــاء، بعضــها نفــذ وبعضــها قيــد التنفيــذ والــبعض إ مــا بــين الموافقــة علــى خطــط وطــرح عطــاءات و 

  .جراءات البناءأتمام إاالخر بانتظار 
  

  انتهاكات االحتالل في القدس
  

جـراءات التعسـفية الحـتالل اإلسـرائيلي فـي مدينـة القـدس باتخـاذ اإلعلى مدار عام كامل استمرت سلطات ا  -١٤٤
جل تهويد المدينـة وتهجيـر سـكانها، ضـاربة بعـرض الحـائط كافـة أصليين من بحق المدينة ومقدساتها ومواطنيها األ

اًء علـى عراف والمواثيـق الدوليـة، وقـد رصـد المركـز ارتفـاع فـي وتيـرة الهجمـة الشرسـة علـى المدينـة المقدسـة، وبنـاأل
هـم االنتهاكـات أتقدم وبسـبب خصوصـية مدينـة القـدس والحملـة التهويديـة الغيـر مسـبوقة مـن قبـل االحـتالل نـورد  ما

  :٢٠١٣اإلسرائيلية في مدينة القدس خالل العام 
  

هــــدم  إلــــىضــــافة ) مبنــــى فــــي مدينــــة القــــدس بعضــــها يحتــــوي علــــى عــــدة شــــقق ســــكنية باإل٥٣تــــم هــــدم (  -١٤٥
) مســـاكن لعـــائالت بدويـــة فـــي قريـــة ٨تجاريـــة، كمـــا وهـــدمت ســـلطات االحـــتالل فـــي القـــدس (مخـــزن ومنشـــأة  )٢٣(

داريــة للمنــازل وامــر الهــدم اإلأهــدم مضــارب عــرب الكعابنــة وتهجيــر ســكانها، وتســليم مئــات  إلــىضــافة الــزعيم، باإل
  .تحت ذريعة البناء بدون ترخيص

  
غـــراض ن الفلســـطينيين فـــي مدينـــة القـــدس ألراضـــي المـــواطنيأ) دونـــم مـــن ١٤٥٠كمـــا تـــم مصـــادرة نحـــو (  -١٤٦

راضـــي بغـــرض توســـيع ) دونـــم مـــن األ٨٣٦اســـتيطانية وتهويديـــة، ففـــي بلـــدتي شـــعفاط وبيـــت حنينـــا تمـــت مصـــادرة (
المســتوطنات القريبــة منهــا مثــل مســتوطنات (بســغات زئيــف ورامــات شــلومو ونفــي يعقــوب) وشــق شــوارع اســتيطانية 

ي يـربط بعـض المسـتوطنات مـع مركـز مدينـة القـدس، وقـد تمـت مصـادرة الذ ٢١عمال حفرية لصالح مشروع رقم أو 
راضـي بلـدتي بيـت صـفافا أ) دونـم مـن ٢٣٤قامـة مركـز ثقـافي اسـتيطاني، و(راضي قرية عناتا إلأ) دونم من ٢١٨(

) دونـم فـي منطقـة السـويدية ٩٠الـذي يختـرق الضـواحي الجنوبيـة لمدينـة القـدس، و( ٥٠طالة طريـق رقـم وشرفات إل
كسـا شـمال القـدس المحتلـة أراضـي قريـة بيـت أمـن  اً ) دونمـ٥٠دوميم ومصـادرة نحـو (أب من مستوطنة معاليه بالقر 

راض مقبـرة ألـى مصـادرة عـدة دونمـات مـن إضـافة بيـب، باإلألصالح مشروع سكة الحديد التي تربط القـدس مـع تـل 
اإلسرائيلية التابعة لبلديـة االحـتالل علـى خطـة بنـاء  مأمن اهللا، وقد صادقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء اللوائية

مــر الــذي يــؤدي الــى راضــي المــواطنين الفلســطينيين األأ) دونــم مــن ٨٠٠كثــر مــن (أ"حديقــة وطنيــة" تهــدد بمصــادرة 
  .تهويد محيط البلدة القديمة للقدس

  
ســكنية فــي ) وحــدة ٦٧٠٠صــدار رخــص بنــاء لنحــو (إ كمــا تمــت المصــادقة علــى خطــط وطــرح عطــاءات و   -١٤٧

) وحــدة اســتيطانية فــي حــي رامــات ١٨٩٦( -راضــي مدينــة القــدس علــى النحــو التــالي:أالمســتوطنات المقامــة علــى 
) وحــدة اســتيطانية بمســتوطنة "نفــي يعقــوب" ١٦٠شــلومو شــمال مدينــة القــدس باتجــاه بلــدتي شــعفاط وبيــت حنينــا و(

ـــو" و(١١٩٧و( ـــيم، و() وحـــدة ســـكنية فـــي مســـتو ١٦٣٠) وحـــدة فـــي مســـتوطنة "جيل ) وحـــدة ٨٥٦طنة جبـــل ابـــو غن
ــا فــي القــدس و(أاســتيطانية لتوســيع مســتوطنة "بســغات زئيــف" المقامــة علــى  ) وحــدة ســكنية ٢٥٥راضــي بيــت حنين

) وحــدة فــي مســتعمرة "معاليــه ادومــيم" ٣٢٦ســتيطانية فــي مســتعمرة "كفــار أدومــيم" المقامــة شــرق مدينــة القــدس و(ا
حـي راس العمـود،  –ريحـا القـديم أ) وحـدة اسـتيطانية فـي شـارع طريـق ١٧"رامـوت" و( ) وحدة فـي مسـتوطنة٣٠٠و(

) وحــدة ٦٣صــدار رخصــة بنــاء لتجمــع اســتيطاني جديــد فــي حــي جبــل المكبــر فــي مدينــة القــدس لبنــاء (إكمــا وتــم 
لـى المصــادقة إضــافة سـكان اإلســرائيلي ورئـيس بلديــة االحـتالل، باإلسـاس وزيــر اإلاسـتيطانية حيــث وضـع حجــر األ

  .) غرفة فندقية على طريق باب الخليل في القدس١١٠٠ء (على بنا
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بشــــع أبارتكــــاب  ٢٠١٣وفــــي ذات الســــياق قامــــت ســــلطات االحــــتالل فــــي القــــدس خــــالل العــــام الماضــــي   -١٤٨
مـن قبـل الجماعـات  األقصـىاالنتهاكات بحق المدينة المقدسة والمقدسات من خـالل االقتحامـات المسـتمرة للمسـجد 

ســـفل المســـجد أنفـــاق ألـــى حفـــر إضـــافة عتـــداء علـــى المصـــلين والعلمـــاء وطـــالب العلـــم، باإلاليهوديـــة المتطرفـــة واال
متار فقط، والقيـام بأعمـال حفـر فـي سـاحة البـراق ومنطقـة القصـور األمويـة جنـوب المسـجد أ ٤قصى على عمق األ

لــى انهيــارات وتشــققات فــي الجهــة إدى أاالســتيطاني، ممــا  "بيــت شــتراوس"األقصــى المبــارك، تمهيــدًا لتنفيــذ مشــروع 
وباب السلسلة بالقدس القديمة، وقد تـم  يالجنوبية للمسجد االقصى وعدد من المباني والشقق السكنية في حي القرم

فقيـــة أالكشـــف عـــن مخطـــط هيكلـــي يســـتهدف ربـــط الحـــي اليهـــودي فـــي البلـــدة القديمـــة بســـاحة البـــراق عبـــر مصـــاعد 
حـــداث معـــالم تهويديـــة تطغـــى علـــى إ ي الـــى تشـــويه المدينـــة المقدســـة و رض ممـــا ســـيؤدوعموديـــة وممـــرات تحـــت األ

  .عروبتها
  

وضـــمن سياســـة التهجيـــر التـــي تقـــوم بهـــا بلديـــة االحـــتالل فـــي القـــدس قـــرر المستشـــار القضـــائي للحكومـــة   -١٤٩
القــانون  علـى المــواطنين الفلسـطينيين بالقــدس الشـرقية، وهــو "أمـالك الغــائبين"اإلسـرائيلية تطبيــق قـانون مــا يسـمى بـــ 

النتزاع أمالك الفلسطينيين الـذين اضـطروا  ١٩٤٨سرائيل عام إنفسه الذي استخدم بعد احتالل فلسطين وقيام دولة 
ســـلوب آخـــر لالســـتيالء علـــى أللهجـــرة والعـــيش خـــارج حـــدود دولـــة االحـــتالل أو خـــارج حـــدود المدينـــة المقدســـة وهـــو 

قابية على التجار المقدسيين مـن خـالل فـرض الغرامـات جراءات عإ لى فرض قيود و إعقارات المقدسيين، كما لجأت 
  .غالق محالهم والرحيل عنهاإجبارهم على إوالضرائب العالية ومخالفات السير بهدف 

  
لــى ذلــك ســلمت مــا تســمى "ســلطة تطــوير القــدس" بالتعــاون مــع وزارة الســياحة اإلســرائيلية، بالغــات لتجــار إ  -١٥٠

أسواق اللحامين والعطارين والذهب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تعلن فيها نيتها إعادة تأهيل أسطح محالتهـم 
ـــة الإلـــى إالتجاريـــة تحـــت حجـــة الحمايـــة مـــن الـــزالزل، ممـــا يـــؤدي  قيـــود التـــي تعيـــق تنفيـــذ الكثيـــر مـــن المشـــاريع زال

  .سطح هذه المباني التاريخية، واالستيالء مباشرة على أمالك وعقارات األوقاف بالبلدة القديمةأاالستيطانية فوق 
  

  الحواجز، المعيقات المحسوسة والشوارع الممنوع
  

الفلســـطينيين فـــي الضـــفة الغربيـــة  تنقـــليـــتم تطبيـــق التقييـــدات المشـــددة التـــي تفرضـــها إســـرائيل علـــى حركـــة   -١٥١
 الفجائية المتنقلة، المعيقات المحسوسة، الشوارع التي يحظر فيهـا تنقـل بواسطة شبكة من الحواجز الثابتة، الحواجز

السـيطرة علـى حركـة الفلسـطينيين فـي  الفلسطينيين والبوابات على امتداد الجدار الفاصل. هذه القيـود تتـيح إلسـرائيل
  ومصالحها، من خالل االنتهاك الجارف لحقوق الفلسطينيين. العتباراتها وتقييدها، طبقاً  أنحاء الضفة

  
الحـــواجز، إلـــى جانـــب  إن الفحوصـــات وعمليـــات التفتـــيش المســـتمرة التـــي يقـــوم بهـــا الجنـــود فـــي جـــزء مـــن  -١٥٢

ع التـي ال تسـري عليهـا حتى عن استعمال قسم من الشوار  المعاملة المهينة والدور الطويل، تردع السائق الفلسطيني
الغربيــة،  لـذلك، فقــد تقلصـت حركــة الفلسـطينيين فـي جــزء مـن الشــوارع الرئيسـية فــي الضـفة التقييـدات والمنـع. نتيجــة

   بينما تتوفر هذه الشوارع لالستعمال الحصري من قبل المستوطنين.
  

   حواجز
  

إغــالق ونصــب حــواجز عســكرية فــي عمليــة  ٣٣٨نحــو  ٢٠١٣نفــذت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلية عــام   -١٥٣
عـــن مجمـــل الحـــواجز العســـكرية اإلســـرائيلية التـــي نصـــب إلعاقـــة حركـــة  األراضـــي الفلســـطينية، وهـــذا يرتفـــع كثيـــراً 

 ٢٠١٣؛ فقـد أقـام االحـتالل عـام ٢٠١١األشهر الستة األخيرة من عام  مقارنة مع وأيضاً  ،٢٠١٢الفلسطينيين عام 
وذلـك للحـد مــن حريـة الحركـة. كـان لمدينـة القـدس والمسـجد األقصــى  ٣٣٨مـن أصـل  ياً عسـكر  جزاً حـا ٢٢٥حـوالي 

نصيب األسد؛ حيث منع أبناء الشعب الفلسطيني من دخول الحرم القدسي الشريف ألداء الصالة علـى مـدار العـام 
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لســبت؛ بســبب هجمــات المســتوطنين واقتحــامهم لــه علــى مــدار األســبوع، باســتثناء يــومي الجمعــة وا ٢٠١٣الماضــي 
مرات؛ وأغلقت األراضي الفلسطينية وأعلن عنها  ٩وأغلقت سلطات االحتالل المسجد اإلبراهيمي خالل العام نفسه 

 داً مرات؛ ومنعت سلطات االحتالل وفـو  ٣منطقة عسكرية مرتين؛ وأغلقت هذه السلطات خربة مكحول في األغوار 
مــرات؛ كمــا منعــت محــامين مــن مقابلــة معتقلــين  ٧ة عربيــة وأجنبيــة وصــحفية وفنيــة مــن دخــول األراضــي الفلســطيني

مرات؛ وشملت عمليات اإلغالق وٕاقامـة الحـواجز العسـكرية علـى مـداخل  ٥وأسرى فلسطينيين في سجون االحتالل 
المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، واحتجاز المركبات الفلسطينية، وتقطيع أواصر الضفة الغربية، ومنع 

مـــن الحركـــة، وٕاغـــالق محـــاور الطـــرق بـــين المحافظـــات الفلســـطينية، وٕاغـــالق مـــراع وأراض ومؤسســـات، المـــواطنين 
  ة.مر  ٢٠١وٕاغالق منطقة األغوار ومعبر كرم أبو سالم المؤدي إلى قطاع غزة ما يزيد عن 

 
عمليــات نصــب لحــواجز عســكرية طيــارة فــي  ٣٠٦ب  ٢٠١٢وقامــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي فــي عــام   -١٥٤
، عملــت خاللهــا علــى توقيــف مركبــات المــواطنين، وٕاعاقــة حــركتهم تــاً مؤق زاً حــاج ٥٢اضــي الفلســطينية، وأقامــت األر 

سمية لديها العتقال المـواطنين الفلسـطينيين؛ بحجـة أنهـم إاليومية، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية ومقارنتها بقوائم 
 ٢٠٦تة شــهور األخيــرة فقــد نصــب جــيش االحــتالل م، وخــالل الســ٢٠١١مطلوبــون ألجهزتهــا األمنيــة؛ أمــا فــي عــام 

  .يونيو من نفس العام/ فقط خالل شهر حزيران زاً حاج ٥٦حواجز، منها 
 

 حـاجزاً  ٩٨إلـى  وصـل عـدد الحـواجز الثابتـة المنصـوبة فـي الضـفة الغربيـة ٢٠١٣ / فبرايـرفي شهر شباط  -١٥٥
 عن الخط األخضر. هذا المعطى يشمل أيضاً  منصوبة في عمق الضفة الغربية، بعيداً  داخلياً  حاجزاً  ٥٨من بينها 

 مــن مجمــوع حــاجزاً  ٣٢الخليــل، التــي يوجــد فيهــا نقــاط اســتيطان إســرائيلية.  فــي H2منصــوبة فــي منطقــة  حـاجزاً  ١٦
  الحواجز الداخلية معززة بصورة ثابتة.

  
إســرائيل رغــم أن معظمهــا  مــن بــين الحــواجز الثابتــة تعتبــر نقــاط فحــص أخيــرة قبــل الــدخول إلــى حــاجزاً  ٤٠  -١٥٦

لكــن قبــل الــدخول إلــى القــدس. كــل هــذه الحــواجز معــززة  يقــع علــى بعــد كيلــومترات إلــى الشــرق مــن الخــط األخضــر،
جزئية  بصورة تامة أوأمام الحركة عندما ال تكون معززة. تم خصخصة جزء من الحواجز  بصورة ثابتة وهي مغلقة

الحراســة الخاصــة تحــت إشــراف إدارة  وبعضــها معــزز اليــوم بحــراس مــدنيين مســلحين يــتم تشــغيلهم مــن قبــل شــركات
  المعابر في وزارة الدفاع.

  
المعيقـات  المعيقات و الحواجز تمنع مرور السيارات في حاالت الطوارئ. إلى جانب ذلـك، تمنـع هـذه هذه  -١٥٧
  المرضى، النساء الحوامل واألوالد الصغار. الكثير من المارة الذين يجدون صعوبة في تجاوزها: المسنون، أيضاً 

  
   الشوارع الممنوعة

  
الفلســطينيين. صــحيح لغايــة  هنــاك مكــون إضــافي فــي منظومــة القيــود وهــو الشــوارع التــي يحظــر فيهــا ســفر  -١٥٨

شــــوارع الضــــفة لالســــتعمال الحصــــري أو  مــــن كيلــــومتراً  ٦٧، فقــــد خصصــــت إســــرائيل ٢٠١٣ / فبرايــــرشــــهر شــــباط
هـــؤالء المســـتوطنين فـــي الضـــفة الغربيـــة. بـــل إن إســـرائيل تحظـــر علـــى  لإلســـرائيليين، وفـــي مقدمـــة الحصـــري تقريبـــاً 

رة التـي ال يسـري المجـاو  قطع قسم من هذه الشـوارع بالسـيارات بطريقـة تُقيـد وصـولهم إلـى الشـوارع ين حتىيالفلسطين
 الفلسـطينيين إلـى النـزول مـن السـيارات وقطـع الشـارع سـيراً  عليها الحظر. نتيجة لذلك يضطر الكثير من المسافرين

  على مواصالت بديلة من الناحية األخرى. على األقدام والعثور
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   الجدار الفاصل
  

الضـفة الغربيـة يمـس حركـة  الذي أقيم فـي عمـقباإلضافة إلى القيود المفصلة أعاله، فإن الجدار الفاصل   -١٥٩
(المشـمولة فـي  حـاجزاً  ٣٥، تم إقامـة ٢٠١٢ / فبرايرلغاية شباط الفلسطينيين. على امتداد الجدار الفاصل، صحيح

عـــام  أعـــاله). كمـــا أحصـــى مكتـــب الشـــؤون اإلنســـانية التـــابع لألمـــم المتحـــدة حتـــى نهايـــة معطيـــات الحـــواجز الـــواردة
المرور إلى أراضيهم التي بقيت فـي  عية تتيح للفلسطينيين الذين يعيشون على جانبي الجداربوابة زرا ٦٠، ٢٠١١

والبوابات مشروطة بإذن خاص وبالتنسيق المسـبق مـع اإلدارة المدنيـة.  الطرف اآلخر. إن الحركة في هذه الحواجز
والبلـدات التـي بقيـت فـي  اضـيالسنوات األخيرة قلصـت إسـرائيل عـدد التـراخيص التـي تتـيح الوصـول الـى األر  خالل

  وقيدتها بفترات محدودة. الطرف الغربي من الجدار وحددت التراخيص التي أصدرتها
  

 المحددة في الجدار تتغير طبقاً  إن شدة القيود المفروضة على من يرغب بالمرور عبر الحواجز والبوابات  -١٦٠
الحـواجز المحـددة والمعـززة والبوابـات فـي الجـدار الفاصـل في جميع  للحاجز أو البوابة من آن إلى آخر، لكن تقريباً 

وهــذه يــتم فحصــها  علــى األقــدام عــرض بطاقــات الهويــة أو تــراخيص المــرور المســافرين أو المــارين ســيراً  يطلــب مــن
متقاربة يجري الجنود فحوصات في السيارات وأغراض  لشروط المرور السارية في الحاجز المعين. في أحيان طبقاً 

  ين.المسافر 
  

  ٢٠١٢صحية للعام ال مؤشراتبعض ال
  

   Population and Demography             الوضع الديمغرافي والسكان
 

Indicator \ Palestine, 2012 Value Indicator \ Palestine, 2012 Value 

Total Population 

Gaza Strip   1,672,865 

West Bank   2,684,066   PCBS

  

4,356,931 

 

Proportion of Pop. aged 7under 15 

years (43. %1 in GS and 38. % in 

WB) 

 PCBS

40.2 

Males 

Gaza Strip   849,577    

West Bank  1,363,315      PCBS

2,212,892 

 

Proportion of pop aged 65 years 

and above ( 2.3% in GS and  3.3 % in 

WB)                           PCBS

2.9 

Females 

Gaza Strip  823,288  

West Bank  1,320,751      PCBS

2,144,039 

 

Number of  Reported Births 

(GS 56,140  &  61,876  WB)
118,016 

Male/ Female ratio in general pop 

(per 100).                  PCBS
103,2 

Number of Reported Deaths 

(GS 4,048  &  7,016  WB)
11,064 

Life Expectancy among male 

(year).                              PCBS
71,3 

Reported CBR per 1,000 pop (33.6 in 

GS Vs in 23.1 WB). 
27.1 

Life Expectancy among female 

(year).                              PCBS
74,1 

Reported CDR per 1,000 pop ( 2.5 in 

GS Vs 2.6 in WB) 
2.6 

Median age (years) 17,6 Y in GS 

and 20.0 Y in WB)   PCBS
19,2 

Reported Under 5 Mortality Rate 

(per1,000)  
16.2 

Total Dependency Ratio 85,0 in GS 

and 70,7  (in WB).     PCBS
75,9 

Reported Infant Mortality Rate 

(per1,000)  
13.5 
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Population natural increase rate 

3,5% in GS and 2,7 % in WB).          

                     PCBS

3,0 

Percentage of low birth weight 

(<2500 gm) of total births (males 

7.3 , females 8) 

7.6 

Percentage of refugees in Gaza 

Strip out of  Total Population

                                       PCBS

67,4 
Percentage of unemployment rate

(31.5 in GS & 2٠٫1 in WB) PCBS 
23.9 

Percentage of refugees in WB out 

of Total Population. PCBS
29,7 

Crude marriage rate per 1000 pop     

PCBS
8.7 

Proportion of Pop. aged under 5 

years 16,4 % in GS and 13,6 in 

(WB) PCBS

14,7 
Crude divorce rate per 1000 pop. 

PCBS
1.5 

 
Women Health: 

 

Indicator \  Palestine, 2012 Value Indicator \ Palestine, 2012 Value 

% of women of child bearing age 

of total population(25.2 in GS & 

23.6 in WB)             PCBS

24.6 
% of Reported anemia among 

pregnant women 
29.2 

Total fertility rate (4.9 in GS & 3.8 

in WB)                       PCBS
4.4 

% of Reported anemia among high 

risk pregnant women
37.7 

% Reported of pregnant women 

attended antenatal care out of 

total live births (Prenatal rate) 

 

84.2 
% of Reported children under six 

months received exclusively 

breastfeeding. 

29.9 

% of deliveries in health institution 

 
99.1 % of deliveries in home 0.9 

Maternal mortality rate (19.6 in GS 

and 27.5 in WB) 23.7 
% of Productive age women deaths 

of total deaths
3.8 

 
Primary Health Care  

 

Indicator \ Palestine, 2012 Value Indicator \ Palestine, 2012 Value 

No. of PHC centers in Palestine 750 No. of  MOH PHC centers 460 

Pop\ PHC centers in Palestine 5,476 
% of  MOH PHC centers of total PHC 

centers 
61.3 
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Hospitals:  
 

Indicator \ Palestine, 2012 Value

No. of Hosp 79

Population\  hospital ratio 55,151

No. of beds 5,487

Population bed ratio 794

Beds Per  10,000 13

MOH Hospital Indicators

No. of Hosp 25

Population/ hospital ratio 174,277

No. of  beds 2,979

population bed ratio 1,463

Beds Per  10,000 6.8

Admissions 357,346

Average length of stay (days) 2.4

Bed occupancy rate ( % ) 82.7

No. of Hospitalization days 842,247

No. of  Births 78,280

% of Caesarian Sections 18.7

No. of Operations 114,302

No. of  Deaths 4,369

Treatment without hospitalization 2,956,643

  
Human Resources: 

 

Human Resources Rate per 10,000 Population, 2012 

Specialty Rate (per 10,000 Pop) 
Physicians 20.2 

Dentists 6.1 
Pharmacist 11.5 
Nursing & Midwifery 19.7 
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Purchasing Health Services: 
 

Indicator 
2012 

West Bank Gaza Strip Total 

Total number of patients referred to treatment  outside 

MOH facilities
41,597 14,279 56,076 

Estimated cost (NIS) of patients referred to treatment 

outside MOH facilities
335,293,037 151,488,171 486,781,208 

Total number of patients referred to treatment  outside 

MOH facilities inside Palestine
37,858 8,348 46,206 

Estimated cost (NIS) of patients referred to treatment  

outside MOH facilities inside Palestine
247,774,477 81,139,234 328,913,711 

Total number of patients referred to treatment  outside 

MOH facilities  outside Palestine
3,739 6,131 9,870 

Estimated cost (NIS) of patients referred to treatment  

outside MOH facilities  outside Palestine
87,518,560 70,348,937 157,867,497 

Estimated cost (NIS) per patient referred to treatment  

inside Palestine
6,545 9,720 7,118 

Estimated cost (NIS) per patient referred for treatment 

 outside Palestine
23,405 11,474 15,995 

  
Non Communicable Diseases: 

 

Indicator, Palestine, 2011  Value 

Reported Cancer incidence rate (per 100,000 pop)  74.0 

Reported Diabetes Mellitus incidence rate (per 100,000 pop) 222.2 

% of Reported Cardiovascular deaths of all deaths 31.2 

% of Reported Cancer deaths of all deaths 13.7 

% of Reported Cerebrovascular deaths of all deaths 12.2 

% of Reported Diabetes Mellitus deaths of all deaths 6.4 
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 خاتمة
  

السلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـا زالـت تـرى أن السـالم هـو الخيـار االسـتراتيجي للشـعبين في الختام نؤكد أن   -١٦١
الفلسطيني واإلسرائيلي، وأنه بالسالم فقط سيتم إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الطويل وٕاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

ظالم على قطاع غـزة وٕازالـة الحـواجز وعاصمتها القدس كما نؤكد على ضرورة العمل الفوري على إنهاء الحصار ال
وجـــدران الضـــم والتوســـع اإلســـرائيلي حتـــى يســـتطيع الشـــعب الفلســـطيني التمتـــع بحقـــه فـــي الصـــحة والوصـــول اآلمـــن 

  للخدمات الصحية الجيدة واآلمنة.
  

  وعليه فان وزارة الصحة الفلسطينية:
 

  منــع عــن قطــاع غــزة و  لرفــع الحصــارتــدعو المجتمــع الــدولي لممارســة الضــغط علــى حكومــة إســرائيل
تفـــاقم األزمـــة اإلنســـانية هنـــاك، وللعمـــل علـــى الوفـــاء بمســـؤوليتها األخالقيـــة والقانونيـــة لحمايـــة حقـــوق 

 اإلنسان األساسية للسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 

 فـــي المـــادة  تـــدعو األطـــراف الســـامية المتعاقـــدة علـــى اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة الوفـــاء بالتزاماتهـــا الـــواردة
األولى من االتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم االتفاقية وأن تكفـل احترامهـا فـي جميـع األحـوال، 

مــن االتفاقيــة بمالحقــة المتهمــين بــاقتراف مخالفــات جســيمة  ١٤٦كــذلك التزاماتهــا الــواردة فــي المــادة 
ــًا للمــا مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  ١٤٧دة لالتفاقيــة، علمــًا بــأن هــذه االنتهاكــات تعــد جــرائم حــرب وفق

للمــدنيين  الحمايــة لحمايــة المــدنيين وبموجــب البروتوكــول اإلضــافي األول لالتفاقيــة فــي ضــمان حــق
 الفلسطينيين في األراضي المحتلة.

 
  تشكر الدول المانحة علي ما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني في كافة المجاالت، فإنها تناشـد هـذه

لصحية الدولية من أجل توفير الدعم الالزم السياسي والمـالي لتنفيـذ خطـة التنميـة الدول والمؤسسات ا
وتــوفير البيئــة السياســية الالزمــة لتنفيــذ وثيقــة إنهــاء االحــتالل وٕاقامــة الدولــة  ٢٠١٠-٢٠٠٨الصــحية 

 التي قدمتها الحكومة الفلسطينية وتعمل جادة على خلق الظروف المالئمة لتنفيذها.
 

  الدولي بالضغط على إسـرائيل للتنفيـذ الفـوري للـرأي االستشـاري الصـادر عـن محكمـة تطالب المجتمع
العــدل الدوليــة، فيمــا يتعلــق بعــدم شــرعية بنــاء جــدار الضــم الفاصــل فــي عمــق أراضــي الضــفة الغربيــة 
المحتلة. كما تطالب بوقف هدم المنازل وتشريد المواطنين المقدسيين من منازلهم ووقف عملية تهويد 

والتــي يشــكل  ١٩٦٧والتوقــف عــن بنــاء المســتوطنات علــى األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام القــدس 
بنائهــــا إضــــافة إلــــى كونــــه انتهاكــــًا للقــــرارات الدوليــــة فهــــي تشــــكل تهديــــدًا لســــالمة وصــــحة المــــواطنين 

 الفلسطينيين وتحديدًا لقدرتهم على الوصول للخدمات الصحية.
  

 تم بحقـــوق اإلنســـان، وعلـــى رأســـها اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب تـــدعو كافـــة المؤسســـات الدوليـــة التـــي تهـــ
األحمر، التدخل العاجل والفوري لدى سلطات االحتالل ومصلحة السجون اإلسـرائيلية إلجبارهـا علـى 
تقــديم العــالج لألســرى المرضــى فــي ســجون االحــتالل الــذين تتفــاقم حــالتهم بشــكل يــومي، وتــدعو إلــى 

خصصـين للكشـف عـن الحـاالت المرضـية الحرجـة وتقـديم العـالج تشكيل لجنة دولية من األطبـاء المت
العاجل والسريع لهم. وتناشد مؤسسات المجتمع المدني للضـغط مـن أجـل إنقـاذ حيـاة األسـرى والعمـل 
على تقديم العالج الفوري لألسرى المرضـى واإلفـراج العاجـل عـن الحـاالت الصـعبة ليقـدم لهـا العـالج 

الفلسطينيات بتلقي خدمات رعاية األم والمتابعة الصحية أثناء الحمـل والسماح لألسيرات في الخارج. 
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والـوالدة وبعــد الــوالدة وكـذلك الســماح لهــن بــالوالدة فـي ظــروف صــحية وٕانسـانية وبحضــور دويهــن كمــا 
 تطالب باإلطالق الفوري للمعتقلين من األطفال.

 
  تؤكــد أن الحصــار ال زال مســتمرًا والمعــابر لــم تفــتح بشــكل كامــل ونهــائي ممــا يعنــى اســتمرار األزمــة

، وأن وزارة الصحة بحاجة ٢٠٠٨والمعاناة التي سبقت العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة نهاية عام 
ٕالــى الــدعم إلــى إعــادة بنــاء مــا دمــره العــدوان مــن منشــآت صــحية واســتكمال المنشــآت الطبيــة الالزمــة و 

 باألجهزة الطبية الالزمة. 
 

  تطالــب بتعزيــز الــدعم الرســمي واألهلــي للقطــاع الصــحي الفلســطيني لمــا يمثلــه ذلــك مــن عامــل مهــم
لالســـتقرار وتمكـــين الشـــعب الفلســـطيني لحقـــه فـــي الوصـــول للخـــدمات الصـــحية كمـــا أقرتهـــا الشـــرائع 

   الدولية.
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