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نصُف في هذا التقرير الخصائص الديمغرافية، والوضع الصحي، والخدمات الصحية المتوفرة للمواطنين 

من العيش في ظروف  عاما   06الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، والتغييرات التي حصلت على مدار 

عرفة القراءة والكتابة، والتعليم، حتالل اإلسرائيلي. ورغم أن مؤشرات الصحة، ومعاما من اإل 06حرب مستمرة، و

بالمائة من  25أعلى في األرض الفلسطينية المحتلة من مثيالتها في العديد من الدول العربية بشكل عام، إال أن 

بالمائة في قطاع غزة( كانت تعيش تحت خط الفقر بمعدل  40بالمائة من العائالت في الضفة الغربية و 06العائالت )
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وفي مسعى وصف الوضع الصحي ال نكتفي باستخدام مؤشرات تقليدية مثل وفيات وقصر قامة األطفال، بل 

تقوم على تجارب الناس وإدراكهم للوضع الصحي وجودة الحياة. كما نستعرض طريقة  نستخدم معايير ذاتية أيضا  

، ننظر فيما انطوت تة وغير المالئمة لمعالجة المشاكل الصحية. أخيرا  ية المشت  استجابة الصحة العامة والخدمات الصح

عليه نتائجنا من مالبسات إزاء حماية وتعزيز صحة المواطنين الفلسطينيين، ومدى صالحية مؤشراتنا وإطارنا 

 التحليلي في تقييم الوضع الصحي ألناس آخرين يعيشون أوضاع حرب مستمرة.

 

 

 / مقدمةتقديم

 ألوضاع التي يعمل ويعيش الناس في ظلها قد تسهم في بناء أو تدمير صحتهم""ا
 

  1منظمة الصحة العالمية– اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة

 

األنظةار إلةى مةا يتركةه انخفةاض  2لفتت اللجنة المعنيةة بالمحةددات االجتماعيةة للصةحة فةي منظمةة الصةحة العالميةة

المالئم، ومكان العمل غير اآلمةن، وعةدم تةوفر إمكانيةة الوصةول إلةى المرافةة الصةحية مةن أ ةر الدخل، والمسكن غير 

يةةنجم عنةةه مةةن إصةةابات ومةةوت لمةةا يهةةدد الصةةحة، لةةين فقةةط نتيجةةة  ا  إضةةافي ا  الصةةراع خطةةر يشةةكلعلةةى الصةةحة. كمةةا 

مات الصةةحية. لةةذا، فةة ن وإعاقةةة، ولكةةن ألنةةه يزيةةد مةةن النةةززوا والتمييةةز والتهمةةيش، ويحةةول دون الحصةةول علةةى الخةةد

التعّرض المتواصل لمواقف تهدد الحياة في مكان يحفةل بالصةراع محةدد اجتمةاعي إضةافي وُمميّةز للصةحة، ويمكةن أن 

 5،0 يؤدي إلى اعتاللها.



الفلسةطينية المحتلةة األرض هذا التقرير هو األّول من بين خمسة تقارير حول وضع الصحة والخدمات الصحية في 

العوامةل المسةاهمة فةي مشةاكل  ىية )بما فيها القدس الشرقية( وقطاع غزة. ونشددُ فيه على مةدى مةا يسةمز الضفة الغرب

المتواصةل ز مةن نةوع اسةتمرار مصةادرة االحتاللي الصحة والنظام الصحي الفلسطينيين من تعقيد: النشاط الكولونيالي 

يةةع أوصةةال التجمعةةات السةةكنية والمنةةاطة، األراضةةي وبنةةاء مسةةتوطنات إسةةرائيلية فةةي األراضةةي الفلسةةطينية، وتقط

واإلحسةةاس الحةةاد والةةدائم بفقةةدان األمةةن، واالنتهاكةةات الروتينيةةة لحقةةوإل اإلنسةةان، وسةةوء اإلدارة واألداء الحكةةةومي 

الضعيف للسةلطة الوطنيةة الفلسةطينية، واالعتمةاد علةى مةوارد المعونةات الدوليةة. هةذ، العوامةل، وغيرهةا، أسةهمت فةي 

 على صحة المواطنين. رت سلبا  نظام الصحي الفلسطيني وأ   تشويه وتجزئة ال

األرض والوضةع الصةةحي للمةواطنين الفلسةةطينيين فةةي  السةةكانية( )اإلحصةائية الديمغرافيةةةخصةائص نصةُف هنةةا، ال

بةل اسةتخدمنا أيضةا معةايير ذاتيةة  وحسة،،نستخدم مؤشرات مألوفةة مثةل معةدل وفيةات األطفةال  المحتلة. لمالفلسطينية 

على تجارب الناس وتصّوراتهم بشأن الوضةع الصةحي وجةودة الحيةاة. كمةا اعتمةدنا إطةار األمةن اإلنسةاني لتحليةل تقوم 

الفلسةطينية  األرضفةي ظةل األوضةاع االجتماعيةة ز السياسةية القائمةة فةي  والعافيةةوفهم العوامل المؤ رة على الصةحة 

 المحتلة.

( للمّرة األولةى فةي تقريةر التنميةة UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي )يُستخدم إطار األمن اإلنساني الذي بلور، برنامج 

ويركز هذا اإلطةار  2،0الستكشاف المخاطر المتعددة والمسببات الجديدة النعدام اإلحساس باألمن.  990.البشرية للعام 

كما يؤكةد علةى  4 م.على الناس وحمايتهم من أخطار اجتماعية ونفسية وسياسية واقتصادية تزعزع تمتعهم بالعيش السلي

 ومفةاهيم معانقابلية الناس لتدبير شؤون الحياة اليومية، وعلى أهمية الفعالية االجتماعية والصحة. ينطوي اإلطار على 

ألن الصحة جزء حيوي مةن مركبةات األمةن اإلنسةاني وهةي عرضةة ألخطةار   8 هامة بالنسبة للصحة والتنمية البشرية

 ألمان، مثل تدمير ال،متنوعة وأشكال مختلفة من عدم ا

نية التحتيةة، عةدم الةتمكن مةن الحصةول علةى الخةدمات الصةحية، نقةص المةواد الغذائيةة، عةدم وجةود وظةائف آمنةة، 

 إضافة إلى ما ينجم عن الحرب من ضريبة الموت والحاالت المرضية واإلعاقة. 9والمستوى المتدني للرعاية الصحية،

ستجابة الخدمات الصحية للمشاكل الصحية السائدة، التةي سةتُعالج بالتفصةيل كما وننظر بعجالة إلى الصحة العامة وا

وفي الختام نأخذ بعين االعتبار ما انطوت عليةه نتةائج البحةن مةن مالبسةات إزاء حمايةة  6.في آخر تقارير هذ، السلسلة.

لتقةويم الصةحة فةي حةاالت وتحسين صحة المواطنين الفلسةطينيين، ومةدى قابليةة المؤشةرات واإلطةار التحليلةي الُمتبنةى 

 .متواصال   أخرى تشهد صراعا  

 

 لمحة تاريخية

ةن عاشةوا فةي فلسةطين زمةن االنتةداب البريطةاني قبةل العةام فةي هةذا التقريةر يشير تعبير الفلسطينيين  ، 908.إلةى م 

 ..إلسةرائيليين،عندما أنشئت دولة إسرائيل، وإلى المنحدرين من أصالبهم. وكما أ بةت بالو ةائة العديةد مةن المةؤرخين ا

 909.ز  904.مةةا يزيةةد علةةى  ال ةةة أربةةاع الفلسةةطينيين وُطةةردوا بةةالقوة مةةا بةةين عةةامي  ت ممتلكةةات وأراضفقةةد ُسةةلب

القاسية ز الُمسماة بالنكبة مةن جانة، الفلسةطينيين  صادمةهذ، التجربة ال 5.وأصبحوا الجئين في الدول العربية المجاورة.

ا زالت حيّة لدى الجيل الثالن من الالجئين، خاصة لةدى المقيمةين مةنهم فةي مخيمةات عية وماز محفورة في الذاكرة الجم

 0.ومنذ ذلك الوقت تعززت الهوية الفلسطينية من خالل مقاومة السل، واإللغاء. 5.الالجئين.

ن علةى  و لكةنهم يحةافظو يُعّرف الفلسطينيون أنفسهم كعرب بحكم اللغة والثقافة المشتركة مةع بقيةة الشةعوب العربيةة

بالمائةة مةن المسةيحيين، إلةى جانة، عةدد  0بالمائة( وهنةا   90يدين معظم الفلسطينيين باإلسالم ) 2..هويتهم الفلسطينية

مليةون مةن الالجئةين الفلسةطينيين ممةن أصةبحوا الجئةين بعةد  0.2وفةي الوقةت الحةالي هنةا  حةوالي  0.قليل من اليهةود.

وأبنائهم، وهم مسجلون لدى وكالة األمم المتحدة إلغا ة وتشةغيل الالجئةين  908.الحرب العربية ز اإلسرائيلية في العام 

الفلسطينيين في الشرإل األدنى. وما يزال  لن الالجئين تقريبا يعيش في المخيمةات داخةل وخةارأل األراضةي الفلسةطينية 

 من الخيام. رغم أن تلك المخيمات أصبحت اآلن أماكن حضرية للسكنى ولم تعد مجرد مجموعة 4.المحتلة،

الفلسطينية المحتلة هو التعبير المسةتخدم مةن جانة، األمةم المتحةدة لتلةك المنةاطة مةن فلسةطين التةي احتلتهةا  األرض

( وقطةاع .وتشمل الضفة الغربية، بما فيها القةدس الشةرقية )رسةم  8.. 904.إسرائيل بعد الحرب العربية ز اإلسرائيلية 

 مليون الجئ حس، سجالّت األمم المتحدة. 8..م ماليين نسمة، منه 5.44غزة، ويقطنها 

 



 
 محافظات األراضي الفلسطينية المحتلة.  :1الشكل 

 



في مدريد مؤتمر للسالم في الشرإل األوسط بين إسرائيل والفلسةطينيين والةدول العربيةة، وأدت  .99.ُعقد في العام 

يةةر الفلسةةطينية، وإلةةى إعةةالن المبةةاد  فةةي العةةام المفاوضةات الالحقةةة إلةةى اعتةةراف متبةةادل بةةين إسةةرائيل ومنظمةةة التحر

 المعروف باسم اتفاقات أوسلو. 9.حول ترتيبات الفترة االنتقالية للحكم الذاتي، 995.

استهدفت اتفاقات أوسلو التوصل إلى حةل للصةراع، وأنشةأت السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية للفتةرة االنتقاليةة، علةى أن 

وعلةى ضةوء تلةك االتفاقةات تّولةت السةلطة المسةؤولية علةى  20اهةدة نهائيةة للسةالم.تُستكمل خاللها المفاوضات حول مع

الفلسةةطينية المحتلةةة إلةةى  ةةال   األرضبعةةو ولةةين كةةل المنةةاطة فةةي الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع غةةزة. االتفاقيةةة قّسةةمت 

ولة عةن األمةن فةي مناطة. تّولت السلطة الفلسطينية مسؤولية كافة الشةؤون المدنيةة، بمةا فيهةا الصةحة، وأصةبحت مسةؤ

بالمائةة فقةط مةن  5التي تشمل المراكز الحضرية الرئيسة المأهولة بالسّكان في الضةفة الغربيةة، لكنهةا تمثةل  Aالمنطقة 

التةي  Bمساحة األرض. كما تّولت السلطة مسؤولية مدنيةة لكنهةا تقاسةمت المسةؤولية األمنيةة مةع إسةرائيل فةي المنطقةة 

بالمائة من مساحة الضفة الغربية. ولم تكةن للسةلطة سةيطرة علةى المنطقةة  54وتغطي  بلدة وقرية فلسطينية، 026تضم 

C  المحتلةةةة، وتشةةةمل األراضةةةي الزراعيةةةة، ووادي األردن، والمحميةةةات  األرضبالمائةةةة مةةةن مسةةةاحة  46التةةةي تمثةةةل

يلةت قضةايا أساسةية مةن وقةد أُح 21الطبيعية، ومناطة ذات كثافة سّكانية قليلة، ومستوطنات إسرائيلية ومناطة عسكرية.

نةةوع وضةةع القةةدس الشةةرقية، والالجئةةين، وحةةة العةةودة أو التعةةويو، والمسةةتوطنات اإلسةةرائيلية، والترتيبةةات األمنيةةة، 

 22والحدود، إلى مفاوضات الحقة.

لةةم تكةةن للسةةلطة الفلسةةطينية، ومةةا يةةزال األمةةر علةةى هةةذا الحةةال، سةةيادة علةةى الحةةدود، وحركةةة البضةةائع والسةةّكان، 

ومع مرور الوقت عانت السلطة من نقائص أخرى بما فيها الفسةاد، غيةاب الصةناعة  23على األراضي والميا،. وسيطرة

لقرار والتخطيط المتكامل، وتعيين أعةداد هائلةة فةي الوظةائف الحكوميةة مكافةأة لعفةراد علةى ماضةيهم صنع اعية لاالجم

سةهم فةي استنةززاف الموازنةة الوطنيةة العامةة إلةى حةد البطولي، أو على دعمهم السياسةي، أو علةى األمةرين معةا، ممةا أ

 24كبير.

أسةهم فةي انةدالع وقةد السةلطة الفلسةطينية مةع انةدالع االنتفاضةة الثانيةة.  فةي اريانهحد   5666في أيلول )سبتمبر( 

ادرة السلطة الوطنية، ومن ناحية أخرى نتيجةة تسةارع مصة ضعف أداءاالنتفاضة استياء واسع النطاإل من ناحية نتيجة 

وقد زعزعةت هةذ، التطةّورات منظومةة 25 ه من استخفاف بالقوانين الدولية. األراضي الفلسطينية بكل ما يمثل واستيطان

 الخدمات العمومية، الهشة في ذلك الحين، بما فيها الخدمات الصحية.

اية اإلسةرائيليين مةن أصبحت حياة الفلسطينيين أشد قسوة، وأكثر خطورة، وأقل أمنا. وبذريعة حم 5666ومنذ العام 

كمةا  .منةاطة مةن الضةفة الغربيةة ب سةرائيل ةلحةتُ عنف الفلسطينيين يُبنةى جةدار ضةخم بةين إسةرائيل والضةفة الغربيةة و

أقيمت مئات من نقاط التفتيش العسكرية اإلسرائيلية مترافقة مع حظةر التجةول، واالجتياحةات، واالعتقةاالت، واسةتخدام 

هةذ، األشةياء مجتمعةة تجعةل مةن الحيةاة العاديةة شةبه  .ومصةادرة األراضةي، وهةدم البيةوتالقّوة المميتةة ضةد المةدنيين، 

. وحسة، منظمةة مإلةى العقةاب الجمةاعي المةنظ   الفلسةطينية المحتلةة األرضلسةّكان الفلسةطينيين فةي اض تعر  مستحيلة و

ي ز معظمهةم مةن المةدنيين بيةنهم اإلسرائيلية لحقوإل اإلنسان قتل الجيش اإلسرائيلي قرابة خمسة آالف فلسةطين "بتسيلم"

، بينمةا قُتةل مةا يزيةد عةن ألةف مةن 5668وحزيةران )يونيةو(  5666ما يزيد على تسعمائة طفل ز بةين أيلةول )سةبتمبر( 

فةي الغالة، كمةا أصةي، بجةراا خطيةرة  فدائيةة  فةي عمليةات 50المدنيين والعسكريين اإلسةرائيليين علةى يةد الفلسةطينيين

فلسةطيني فةي قطةاع غةزة وُجةرا اآلالف،  066.وخةالل إعةداد هةذا التقريةر قُتةل قرابةة  4،585وأعية العديد مةن النةاس.

فةةي صةةفوف المةةدنيين. إن عةة،ء اإلصةةابة الثقيةةل والصةةدمة بالنسةةبة لعفةةراد والخةةدمات كثيةةر مةةن اإلصةةابات وقعةةت و

 السلسلة. هذ،تقرير آخر ضمن في   59الصحية والمجتمع تُناقش بشكل مستفيو من جان، بطنيجي وزمالئه

 مةةة شةةواهد علةةى إلحةةاإل ضةةرر بةةالت بالبنيةةة التحتيةةة، والمؤسسةةات، والمسةةاكن، والمةةدارس، والمشةةاريع التجاريةةة 

الخاصةةة، والمواقةةع الترا يةةة الثقافيةةة، والمبةةاني التةةي تضةةم وزارات السةةلطة الفلسةةطينية، والمعةةدات، ومرافةةة تخةةزين 

. هةذا، وتقةدّر األمةم المتحةدة والبنةك 5665لضفة الغربية في العةام المعلومات، خاصة خالل االجتياا اإلسرائيلي لمدن ا

الدولي وحكومة النرويج خسائر البنية التحية والضرر المادي خالل االجتياا العسةكري اإلسةرائيلي مةن آذار )مةارس( 

ت نقةص حةادة فةي كما أدت االجتياحات اإلسرائيلية إلى أزما 56مليون دوالر. .50ب ذلك العام  منإلى نيسان )أبريل( 

الحصول على الخدمات األساسية، بما فيها خةدمات  ةالمواد الغذائية والسيولة النقدية إضافة إلى اإلجهاد النفسي، وعرقل

 .5صحية ال يمكن االستغناء عنها.

 استمر البناء في جدار الفصل على الرغم من إقرار المحكمة الدولية بأن الجدار يمثل انتهاكا   5665ومنذ العام 

المحكمة العليا اإلسرائيلية ضرورة االستجابة  كررتكما  55لقانون حقوإل اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. خطيرا  



ويعني إنشاء هذا الجدار مصادرة  55خطط توسيع المستوطنات اإلسرائيلية.ولين لللضرورات األمنية في سير الجدار 

تجمعات سكنية، وجعل  قسيمة الخصبة، وتقييد حرية الحركة، وتآالف الهكتارات من األراضي الفلسطينية الزراعي

، وعلى الرغم من عدم تحديدها لحدود الدولة بعد، أعلنت إسرائيل 5660األوضاع االقتصادية أكثر سوءا . في العام 

وهذا يعني أن على إسرائيل ضم عشرة  50أن سير جدار الفصل يسير على خطى طموحات رسمية إزاء حدود جديدة.

بالمائة من مساحة الضفة الغربية تشمل مناطة زراعية فلسطينية ومصادر أساسية للميا،، ودمج معظم المستوطنات 

 األرضاإلسرائيلية. وقد تفاقمت حدة اإلغالقات العسكرية اإلسرائيلية وتأ يرها على حرية حركة البضائع واألفراد في 

 06بمقدار  5664ن انخفو إجمالي الناتج المحلي للفرد في العام الفلسطينية المحتلة، فتسببت في أزمة اقتصادية )حي

ولهذ، األشياء كلها  50وتسببت في زيادة البطالة وتدهور حاد في مستوى المعيشة، 52 (999.بالمائة من قيمته في العام 

لخدمات األساسية تحد اإلغالقات العسكرية اإلسرائيلية من حصول الفلسطينيين على ا 54،58نتائج سلبية على الصحة.

مثل الصحة والتعليم، وتفصل التجمعات السكنية عن أراضيها وأماكن عملها. وفي الضفة الغربية ازداد الفصل المادي 

إحكاما بدرجة أكبر في حزيران )يونيو( حين زاد عدد نقاط التفتيش والحواجز التي وضعها الجيش اإلسرائيلي على 

 59 .5660في العام  2.8ه الحال مع وجود حوالي مقارنة بما كان علي 066الطرقات عن 

الفشةةل فةةي التوصةةل إلةةى اتفاقيةةة سةةالم دائمةةة، واسةةتمرار عمليةةة مصةةادرة األراضةةي لالسةةتيطان وإنشةةاء الطةةرإل 

، والفشل في إنشاء دولةة فلسةطينية مسةتقلة، وخيبةة أمةل المةواطنين الفلسةطينيين إزاء 904.بال كلل منذ العام  ستمرةالم

حمةاس فةي حركةة سطينية، أشياء تسهم فةي تفسةير الفةوز غيةر المتوقةع بأغلبيةة مقاعةد البرلمةان الةذي حققتةه السلطة الفل

. وعلى الرغم مما حصةلت عليةه حمةاس مةن تأييةد كبيةر فةي 5660انتخابات المجلن التشريعي في كانون  اني )يناير( 

نتيجةةة رفةةو حمةةاس  دارة المنتخبةةة حةةديثا  االنتخابةةات إال أن إسةةرائيل ودوال غربيةةة رئيسةةة ردت بمقاطعةةة وعةةزل اإل

للموافقةةة علةةى  ال ةةة شةةروط مسةةبقة: االعتةةراف بحةةة إسةةرائيل فةةي الوجةةود، ونبةةذ العنةةف، وااللتةةزام باتفاقيةةات السةةالم 

قُطعت العالقات الدبلوماسية وأمةوال المةانحين الةدوليين، واحتجةزت إسةرائيل عائةدات  06االنتقالية المبرمة مع إسرائيل.

 .0بالمائة من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية. 42الفلسطينية، التي تشكل مع المساعدات ما نسبته الضرائ، 

وقةةد أدى احتجةةاز العائةةدات الضةةريبية ووقةةف مسةةاعدات المةةانحين الةةدوليين إلةةى أزمةةة سياسةةية وماليةةة خانقةةة، حيةةن 

ين، وهذا بدور، أدى إلى إضةرابات متقطعةة ألفا من الموظفين العمومي 02.عجزت السلطة الفلسطينية عن دفع روات، 

وطةرأ نقةص حةاد فةي  05من جان، الموظفين، وبينهم العاملون في قطاع الصحة، فازداد مستوى تقديم الخدمات سوءا، 

األدويةةة والمعةةدات، إلةةى جانةة، أزمةةة فةةي النظةةام الصةةحي. ازدادت معةةدالت الفقةةر ونسةةبة االعتمةةاد علةةى المسةةاعدات 

شار برنامج الغذاء العالمي إلى انخفاض حاد في الحصول على الطعام، وظهور دالئةل علةى أن  لةن كما وأ 50الغذائية. 

العائالت الفلسطينية ال تتمتع باألمن الغذائي وتعتمد بقدر كبير علةى المسةاعدات. أمةا نتيجةة هةذا الوضةع فكانةت تةدهور 

يةار لشةبكات العالقةات االجتماعيةة، وتنةامي عمل المؤسسةات، وتراجةع آليةات الحكةم، إلةى جانة، أزمةة اقتصةادية، وانه

 العنف الداخلي.

حكومةة وحةدة وطنيةة ضةمت ممثلةين مةن الحةزبين األساسةيين فةي فلسةطين: فةت   5664ُشكلت فةي شةباط )فبرايةر( 

ومةةع ذلةةك لةةم تُقبةةل الحكومةةة مةةن جانةة، إسةةرائيل، ومعظةةم الةةدول األوروبيةةة  05وحمةةاس. )حركةةة التحريةةر الفلسةةطينية( 

مقاطعةة  ُشكلت حكومة طوار  فأنهت إسرائيل والمجتمع الدولي أخيةرا    م 00المتحدة، وسرعان ما انهارت. والواليات 

سةيطرت حمةاس علةى قطةاع  5664وفةي حزيةران )يونيةو(  ،اسةتمرت الفصائلية أن االشتباكاتإال السلطة الفلسطينية. 

لكنها احتفظت بالسيطرة علةى معةابر  5662وكانت إسرائيل قد أخلت مستوطناتها في غزة في آب )أغسطن(  02غزة. 

ومنةذ سةيطرة حمةاس علةى غةزة شةددت إسةرائيل  .جدار أو سياأل أمنةيب وأحاطت غزة القطاع البرية والبحرية والجوية

كةةذلك اسةةتمرت  00،.0الحصةةار، حيةةن ال يُسةةم  بةةدخول أو خةةروأل األفةةراد والبضةةائع إال ألسةةباب إنسةةانية محضةةة. 

، لكنهةا انتهكةت فةي 5668ائيلية حتى تم التّوصل إلةى هدنةة محةدودة فةي حزيةران )يونيةو( االجتياحات العسكرية اإلسر

 .  5668الرابع من تشرين الثاني )نوفمبر( 

على األوضاع االقتصادية واالجتماعية في غزة.  مة نقص حاد في الوقةود وغةاز الطةب ،  مدمرا   تر  الحصار أ را  

بالمائةة  55بالكامل، بلغت نسةبة البطالةة حةوالي  االقتصادي يكاد يكون متوقفا   انقطاع التيار الكهربائي مألوف، والنشاط

. كمةا أن نسةبة سةّكان غةزة 5668بالمائةة فةي العةام  54، وارتفعت إلةى 5664في أوساط القادرين على العمل في العام 

 52إلةى حةوالي  998.ام فةي العة بالمائةة تقريبةا   55الذين يعيشون في فقر مدقع في تصاعد مستمر، حيةن ارتفعةت مةن 

علةى غةزة مةن المتوقةع أن  . ومع استمرار التةدهور االقتصةادي وممارسةة إغالقةات أكثةر تشةددا  5660بالمائة في العام 

نسةبة اإلحسةاس بانعةدام األمةن وقةد اسةتمرت . 5660أعلى ممةا كانةت عليةه فةي العةام  5668تكون نسبة الفقر في العام 



بالمائةةة مةةن العةةائالت إلةةى المسةةاعدات  06. كمةةا وتنظةةر 5668بالمائةةة فةةي العةةام  20الغةةذائي فةةي االرتفةةاع لتصةةل إلةةى 

الطارئة كمصدر  انوي للدخل، ومع تزايد عدد العائالت المعتمدة على المساعدات ف ن التغطية الحاليةة للمسةاعدات مةن 

 5668ة في كانون أّول )ديسةمبر( وقد أدى االجتياا اإلسرائيلي لقطاع غز  52،00جان، المزّودين األساسيين غير كافية.

  إلى تفاقم حاد لعزمة اإلنسانية القائمة من قبل. 5669وحتى كانون  اني )يناير( 

 

 الفلسطينية المحتلة األرضصحة الفلسطينيين في 

 

الفلسةةةطينية المحتلةةةة،  األرضمليةةةون مةةةن الفلسةةةطينيين يعيشةةةون فةةةي  5.44معطيةةةات تتعلّةةةة ب  .يظهةةةر الجةةةدول 

بالمائةة مةن السةّكان دون سةن الخامسةة عشةرة، وهةذا مؤشةر علةى ست وأربعةون نات مع بلدان مجاورة. مقاريتضمن و

 ارتفاع معدل الخصوبة وتناقص وفيات األطفال. 

 

األراضي  

الفلسطينية 

 المحتلة

 اسرائيل مصر سوريا لبنان األردن

 000 300 7 000 400 73 000 900 19 000 900 3 000 700 5 606 770 3 مجموع السكان

عدد الالجئين 

الفلسطينيين 

 المسجلين

1 765 499 1 880 740  411 005 446 925 .. .. 

عدد الالجئين 

 ينالفلسطيني

المقيمين في 

 المخيمات  

669 096 330 468 217 441 120 383 .. .. 

عدد الفلسطينيين 

 المقيمين في اسرائيل

.. .. .. .. .. 1 184 466 

الفلسطينيين الذين 

 11قل أعمارهم عن ت

 عاما  

45.7% 37.0% 27.0% 37.0% 33.0% 28.0% 

الفلسطينيين الذين 

 سنة  51 ≤أعمارهم 

3% 3% 8% 3% 5% 10% 

متوسط العمر 

المتوقع للذكور عند 

 الوالدة )بالسنوات(

71.7 71.0 69.0 71.0 68.0 78.0 

متوسط العمر 

المتوقع لإلناث عند 

 الوالدة )بالسنوات(

73.2 72.0 73.0 75.0 73.0 82.0 

معدل وفيات الرضع 

 (1111)لكل 

25.3 24.0 17.0 19.0 33.0 3.9 

متوسط عدد األطفال 

 لكل سيدة 

4.6 3.5 2.3 3.5 3.1 2.8 

معدل االلمام بالقراءة 

والكتابة للبالغين 

 سنة( 11 ≤)عمرهم 

93.9% 91.1% 88.0% 81.0% 61.0% 97.1% 



مجموع معدل 

االلتحاق بالتعليم 

االبتدائي، والثانوي، 

 والجامعي االجمالي

82.4% 78.1% 84.6% 64.8% 76.9% 89.6% 

معدل البطالة لألفراد 

)الذين تبلغ أعمارهم 

≥ 11) 

21.5% 15.0% 10.0% 12.0% 10.0% 8.5% 

المحتلة والبلدان الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للسكان الذين يعيشون في األراضي الفلسطينية  : 1الجدول

 .02-04المجاورة 

 

استقر  5666كان معدّل الخصوبة شديد االرتفاع في الستينيات وحتى أوائل تسعينيات القرن الماضي،  م بدأ في االنحدار. ومنذ العام 

 (.5معدل الخصوبة على حوالي خمسة أطفال للمرأة الواحدة )شكل 

 

 

 
 .  5665و 908.ي فلسطين بين عامي معدل واتجاهات الخصوبة الكلية ف :2الشكل 

  ، ومصادراخرى.04، 26، 09، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 00البيانات مأخوذة من خواجا 

 

 

( ممةا أسةهم فةي نسةبة الزيةادة الكبيةرة لعطفةال 5وأخذت وفيات األطفال في التراجع حتى أواسط التسعينيات )شةكل 

فةي  40ألطفال ونوعية المعطيات بتفاصيل أكثر من جانة، عبةد الةرحيم وزمالئهةاهذا، ويتم نقاش صحة ا 40بين السّكان.

 تقرير آخر ضمن هذ، السلسلة.



 
 . 45-04، 26، 09 .5662و 902.مولود حي بين عامي  666.عدد وفيات الرضع لكل  :3الشكل 

 وزارة الصحة اإلسرائيلية

 لفلسطينيين. االونروا= وكالة االمم المتحدة إلغا ة وتشغيل الالجئين ا

 

فةاألمراض غيةةر السةارية مثةل أمةراض القلة، والشةرايين، والضةةغط،  42يعةيش الفلسةطينيون مرحلةة تحةّول سةريعة.

تفشةي كما أن والسكري، والسرطان حلّت محل األمراض السارية باعتبارها األسباب الرئيسة العتالل الصحة والوفاة. 

. وشةلل األطفةال غيةر موجةود حسة، المعةايير المسةتخدمة مةن ا  مرض نقصان المناعةة المكتسةبة )اإليةدز( مةنخفو جةد

جان، منظمة الصحة العالمية. وفي الغال، أصبحت األمراض السةارية فةي فتةرة الطفولةة تحةت السةيطرة نتيجةة بةرامج 

 40 تطعيم فعّالة.

ام ممةا هةي عليةه الفلسةطينية المحتلةة أعلةى بشةكل عة األرضمستويات الصحة ومعرفة القراءة والكتابة والتعليم في 

وفيةات األطفةال فةي (. وخالفةا لمةا طةرأ مةن تراجةع فةي .في العديد من البلدان العربية، لكنها أقل من إسةرائيل )جةدول 

، النسةةبة 5660ز  5666لكةل ألةةف نسةمة فةةي الفتةرة   54وقفةةت وفيةات األطفةةال عنةد قرابةةة  984.ز  904.الفتةرة مةةن 

ما يشير إلى تباطؤ في التحسينات الصةحية، وإلةى زيةادة محتملةة فةي تفةاوت ( م5نفسها المذكورة في التسعينيات )شكل 

بةةين األطفةةال أقةةل مةةن خمةةن سةةنوات  قصةةر القامةةة معةةدل 48أو عالمةةة علةةى تةةدهور األوضةةاع. 44األوضةةاع الصةةحية،

تةةي انحةةراف معيةةاري عةةن الوسةةيط الخةةا  المركةةز جوالمعةةرف بكةةون نسةةبة الطةةول للعمةةر منخفضةةة بةةأكثر مةةن در]

بالمائةة فةي العةام  4.5[ ارتفع مةن 49الصحة العالمية لنمو األطفال ومعايير منظمةالصحي الوطني األمريكي  اإلحصاء

فةةي فتةةرة الطفولةةة مؤشةةر علةةى سةةوء حةةاد فةةي التغذيةةة،  قصةةر القامةةة .8. 5660بالمائةةة فةةي العةةام  6.5.إلةةى  86 990.

إلةةى جانةة،  85,80المعرفةةي واألداء التعليمةةي،  بمةةا فةةي ذلةةك ضةةعف التطةةّور 85ويقتةةرن بازديةةاد أعبةةاء المةةرض والمةةوت،

لكةل مائةة  0.83وقد تزايدت اإلصابة بالسل الرئةوي فةي قطةاع غةزة مةن  82السمنة واألمراض المستعصية بعد البلوغ. 

. كةذلك ازدادت حةاالت التهةاب 5665فةي العةام  لكل مائةة ألةف مةن السةّكان .5..إلى  999.من السّكان في العام ألف 

 5666مائةة ألةف مةن السةكان فةي العةام  لكةل 32.0الضفة الغربية وقطاع غزة بمقدار يصل إلةى الثلةن مةن  السحايا في

ويتم الحصول على المعطيات الخاصة باالضطرابات النفسةية مةن تقةارير  80 .5665مائة ألف في العام  لكل 42.6إلى 

ومةةع ذلةةك يبقةةى مةةن غيةةر  84األمةةراض. الصةةحة السةةنوية التةةي تشةةير بشةةكل  ابةةت إلةةى زيةةادة فةةي حةةاالت وقةةوع معظةةم 

الواض  ما إذا كانت هذ، المعطيات تدل على تغيّرات حقيقيةة وقعةت، بمةا فيهةا مةا يةرتبط بةالعنف والضةرر االجتمةاعي 



الناجم عن االحتالل اإلسرائيلي، أو كانت تةدل علةى تةوفر طةرإل أفضةل وأكثةر شةمولية لجمةع المعلومةات. عةالوة علةى 

   ال تميّز بين اعتالالت حادة وأخرى معتدلة.ذلك، ف ن معطيات كهذ، 

المختصةر منظمةة الصةحة العالميةة اسةتبيان الفلسةطينية المحتلةة، اسةتخدم  األرضالحياة للفلسطينيين في  جودةلتقييم 

للبالغين من المةواطنين، مةع إضةافة بعةو األسةئلة و يقةة  ممثلة، واشتمل على عيّنة 5662أجري في العام  88 في مس 

الفلسةطينية المحتلةة أدنةى مةن مثيالتهةا فةي معظةم  األرضواتضة  أن نوعيةة الحيةاة فةي  89الوضةع الفلسةطيني. الصلة ب

 (.  5التي شملتها دراسة منظمة الصحة العالمية )جدول البلدان تقريبا  

 

 4المجال البيئي  3المجال االجتماعي  2المجال النفسي  1المجال المادي  

 ةاألراضي الفلسطيني

 *المحتلة

14.2 (3.2) 13.3 (2.5) 14.8 (3.1) 11.2 (2.3) 

 (2.6) 13.5 (3.2) 14.3 (2.8) 15.0 (2.9) 16.2 كل البلدان

 (2.3) 10.7 (3.5) 10.8 (2.9) 10.6 (2.2) 12.1 †االرجنتين 

 (2.6) 12.6 (3.8) 13.0 (3.0) 14.2 (3.0) 15.5 إسرائيل

 (2.8) 15.9 (3.3) 15.8 (2.8) 16.6 (3.0) 18.3 ‡هولندا 

)جودة  0. تم تقدير األوساط الحسابية للمجاالت في مدى يتراوا بين (SD)البيانات تمثل الوسط الحسابي 

)جودة حياة عالية(. تم الحصول على عينة األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل  56حياة سيئة( الى 

او  ةسن 8.مستجي، )أعمارهم  668.عملية اختيار عشوائية مكونة من  ال  مراحل، حين تم اختيار 

.  شملت التجارب الميدانية 89 ،88 اع غزةالبلدات من الضفة الغربية وقطوأكثر( من كافة المحافظات 

 . *96لمنظمة الصحة العالمية مشاركين بالغين تم توظيفهم من مرافة العيادات الخارجية وعامة السكان 

لة والمتوسط العام لجميع البلدان التي شملتها الدراسة الفرإل بين المتوسط لعراضي الفلسطينية المحت

ادنى †لجميع المجاالت.  (P <0.05)االستقصائية من قبل منظمة الصحة العالمية كان ذا داللة إحصائية 

 . 96، 89اعلى درجة ‡درجة ،

 لفلسطينية المحتلة وبلدان أخرى مختارة. ادرجات جودة الحياة في األراضي  :2دول جال

 

ة علةةى ذلةةك، أظهةةرت الدراسةةة أن معظةةم مةةن أجةةابوا عةةن األسةةئلة كانةةت لةةديهم مسةةتويات عاليةةة مةةن الخةةوف، مةةن عةالو

مخاطر تهدد سالمتهم الشخصية، وسالمة عائالتهم، ومخاوف إزاء قدرتهم على تقديم العون لعائالتهم، وفقةدان الةدخل، 

 (.5ف على مستقبل عائالتهم )جدولوالمسكن، واألرض، والخوف مما ينتظرهم في المستقبل، وكذلك الخو

 

بشكل معتدل  قليال   ال بالمطلق العينة 

 او أكثر

كثرا  او اال ابعد 

 حد

الى أي مةدى تخةاف علةى نفسةك 

 في حياتك اليومية؟

.668 19% (1.24) 24% (1.35) 27% (1.40) 30% (1.44) 

الى أي مدى تخاف على اسرتك 

 في حياتك اليومية؟

.660 5% (0.69) 9% (0.90) 19% (1.24) 67% (1.48) 

الةةى أي مةةدى تخةةاف علةةى امةةن 

 عائلتك؟

.660 5% (0.69) 12% (1.03) 19% (1.24) 64% (1.51) 

على عائلتك الى أي مدى تخاف 

 ؟أو سالمتك  كامن

.664 4% (0.62) 9% (0.90) 17% (1.18) 70% (1.44) 

الةةةةةى أي مةةةةةدى حاليةةةةةا تشةةةةةعر 

بالتهديد بسب، عدم قةدرتك علةى 

 عائلتك؟ اعالة

990 7% (0.81) 16% (1.16) 24% (1.35) 53% (1.58) 

 (1.58) %58 (1.25) %19 (1.14) %15 (0.87) %8 986الةةةةةى أي مةةةةةدى حاليةةةةةا تشةةةةةعر 



بالتهديةةةد بفقةةةدان مصةةةدر دخةةةل 

 اسرتك؟

الةةةةةى أي مةةةةةدى حاليةةةةةا تشةةةةةعر 

 بالتهديد بفقدان منزلك؟

999 23% (1.33) 19% (1.24) 12% (1.03) 46% (1.58) 

أي مةةةةةدى حاليةةةةةا تشةةةةةعر  الةةةةةى

 بالتهديد بفقدان ارضك؟

055 21% (1.62) 18% (1.53) 14% (1.38) 47% (1.98) 

الةةةةةى أي مةةةةةدى حاليةةةةةا تشةةةةةعر 

 بالتهديد بالنزوا او الطرد؟

.666 24% (1.35) 16% (1.16) 16% (1.16) 44% (1.57) 

الى أي مةدى تشةعر بةالقلة علةى 

 مستقبلك ومستقبل عائلتك؟

.668 3% (0.54) 11% (0.99) 18% (1.21) 68% (1.47) 

. تم حساب البيانات من 5662. دراسة جودة الحياة الفلسطينية، كانون األول (SE)البيانات تمثل نس، مئوية 

 دراسة جودة الحياة الفلسطينية.باستخدام مجموعة بيانات  نقبل المؤلفي

 ة من سكان األراضي الفلسطينية المحتلة. انعدام االمن والتهديدات التي تواجهها عينة عشوائي :3الجدول 

 

شةدة القلةة، واالنزعةاأل، واللهفةة،  ت منهةادالالعدة ز الكلمة العربية التي تنطوي على  مشاعر المواطنين تشمل الهم

. وذكةر معظةم النةاس والحزن، والكآبة، واإلحباط، وقلة الحيلة، والغيظ. مشاعر الحرمان والمعاناة كانت مرتفعةة أيضةا  

نتيجة الصراع المستمر واالحتالل العسكري، واالغالقةات، والحصةار )بمةا فةي ذلةك الجةدار الفاصةل( تأ روا سلبا    أنهم

   والعنف الفلسطيني الداخلي.

 

عبّةر الطةالب الفلسةطينيون عةن أدنةى معةدالت  .9من اليافعين في محافظةة رام ،، 50.2وفي دراسة أجريت على 

االنعكاسات السةلبية علةى  ارتبطت(. كما و0من و ال ين من الدول األخرى )الشكل بخ الرضا الذاتي عن الحياة مقارنة

لتعةّرض مقةايين أخةرى لو ومكان السكن االعتبار الجننخذ بعين األبعد  للعنف.الصحة العقلية إلى التعّرض الجماعي 

يجة، قةراءة هةذ،  .تيةة حةول الصةحةبزيادة الشةكاوى الذا أيضا كان مرتبطا   لإلذاللفقد تبين أن التعرض  ألحدا  عنيفة

المقةايين الذاتيةة بحةذر ألن لهةا تعلقةا بكيفيةة فهةم واسةتجابة المشةاركين لعسةئلة المطروحةة ممةا قةد يصةع، اسةتخال  

" وعلى اية حال ف ن التقييم الذاتي للصحة يوفر "شيئا زائدا وشيئا ناقصا عن التقييم الطبةي الموضةوعي 95النتائج منها. 
 عدم الفهم الصحي  للصحة. بسب، وخاصة 95



 
 دولة مختارة.  52عاما  في  2.درجات الرضا عن الحياة للطالب البالغين من العمر  :4الشكل 

HBSC-health behavior in school-aged children. 

  

 

التةي ون فةي مسة  أجةرى علةى عيّنةة تمثيليةة للعةائالت فةي المةدن الفلسةطينية الخمةن بيعبّر الُمسةتج 5665في آيار 

عن درجة مرتفعةة مةن الضةائقة النفسةية فةي البيةت، بمةا فةي ذلةك  31 5665اجتاحها الجيش اإلسرائيلي في آذار ونيسان 

األرإل، ونوبةةات يصةةع، ضةةبطها مةةن الفةةزع واالرتعةةاش، واإلجهةةاد، والكآبةةة، واليةةأس، والتبةةّول الةةالإرادي، ونوبةةات 

 .9بالمائةة( وطةولكرم ) 95لنفسةية أعلةى درجاتهةا فةي رام ، )بلغةت الضةائقة اوقةد متواصلة من البكاء لدى األطفال. 



بالمائةة(. كمةا اقترنةت أيضةا بفةرض حظةر التجةّول،  .4بالمائة( ونةابلن ) 84بالمائة( وبيت لحم ) 89بالمائة( وجنين )

دمات خةالوالقصف وإطالإل الرصا ، وفقدان البيت، والنززوا، وتدهور نوعية اإلسكان، بما في ذلةك أعطةال لحقةت ب

كالكهرباء والماء، وما ينجم عنها من تلف المواد التموينية، ونقص فةي الطعةام والسةيولة النقديةة، وعةدم الحصةول علةى 

 الخدمات الطبية.

درجةةة عاليةةة مةةن  بيّنةةت أيضةةا   5668وحسة، األمةةم المتحةةدة فةة ن الدراسةةات التةي أجريةةت فةةي قطةةاع غةةزة فةةي العةام 

مةن نةوع مشةاهدة  صةادمةتعةّرض األطفةال بدرجةة كبيةرة ألحةدا   90طفةال. اإلجهاد النفسي والخةوف، خاصةة لةدى األ

مقتل أحد أقاربهم، ورؤية أجساد مشّوهة، وتضرر بيوتهم. كما أشارت تلك التقارير إلى عديد من المشاكل النفسةية، بمةا 

ركيةةز فةةي فةةي النةةوم، وعةةدم الت صةةعوبةفةةي النطةةة، والقلةةة، والغضةة،، و صةةعوبةفيهةةا مشةةاكل سةةلوكية، ومخةةاوف، و

   المدرسة، وصعوبات في إكمال الواجبات المدرسية في البيت.

. 904.حتةةى قبةةل االحةةتالل اإلسةةرائيلي للضةةفة الغربيةةة وقطةةاع غةةزة فةةي العةةام  92،لةةم يكةةن الفلسةةطينيون آمنةةين أبةةدا  

الجمعيةة حتةى بمةا اكتنفهةا مةن اقةتالع وتشةتت مةا تةزال محفةورة فةي الةذاكرة  908.للنكبة فةي العةام  الصادمةفالتجربة 

يعةيش النةاس حالةة ووحياتهم اليومية معرضةة لخطةر دائةم. اآلن. عالوة على ذلك، نوعية حياة الفلسطينيين متدنية جدا، 

التةي تشةكل جةزءا مةن وعةيهم الصةادمة  عيةةام نتيجة أحدا  الحياة الراهنة، وأيضةا نتيجةة تةاري  التجربةة الجملذعر وأ

تقبل بما حد  ويحد  من انتهاكات في الماضي والحاضر. يؤ ر ما تعرضوا لةه كما ويتشّكل إحساسهم بالمس عي.االجم

   وممارسة الحياة اليومية. 90 من انتهاكات على مستقبلهم، وال يكف تّوقع الخطر والتهديد عن إعدادهم لكيفية المجابهة

، اجتماعيةة  قافيةة لتجربةة للحةرب ز وهةذا الفهةم يشةمل جوانة ةالمصةاحب 90 جتماعيةةالمعانةاة اإلتحّمل الفلسطينيون 

االجتماعيةة تسةعى  فالمعانةاةجديدة للعالأل واإلدارة تتجاوز نطةاإل مفةاهيم العةالأل الطبةي الحيةوي.  األلم ويستدعي طرقا  

كما أن المشةاكل الشخصةية النفسةية الطبيةة  94 لتفسير وقائع حياة الناس بطرإل ال يمكن تفسيرها بالمقايين الموضوعية.

 98نفصل عن المسائل االجتماعية.ال ي تعتبر جزءا  

تُقّسم عادة إلةى قطاعةات مختلفةة )مثةل الصةحة والعافيةة  تجمع في فضاء واحد أوضاعا   جتماعيةمعاناة اإلإن فكرة ال

زي  تةو 92والشأن القضائي( ألن تلك األوضاع تصدر عن المظالم الطاغية التي تُلحقهةا قةوى المجتمةع بتجربةة اإلنسةان.

ل المعانةاة يتشةك يةةالتقسيم المصطنع بين الصحة والمسائل االجتماعية بطريقةة تعةزز مةن إدرا  كيف يةجتماعمعاناة اإلال

على الصحة. وفةي السةياإل الفلسةطيني فة ن لتجربةة العنةف والصةدمة المشةتركة مالبسةات إزاء  ا  الفردية والجمعية خطر

   إحساس مشتر  بالحاجة إلى األمن االجتماعي.

مةةا تةةتكلّم عنةةه الصةةحافة اإلسةةرائيلية والدوليةةة باعتبةةار، إحةةدى التجةةارب  ي الحةةرب، وغالبةةا  فةة ياإلذالل تكتيةةك رئيسةة

كةم اإلسةرائيليين بحيةاة الفلسةطينيين. فةي مةن أشةكال تحّ  ، وباعتبار، شةكال  99 اليومية التي يضطر الفلسطينيون لمقاومتها

 66.يقتةرن بآ ةار سةلبية علةى الصةحة العقليةة. الفلسطينية المحتلة ينطوي العنف على تعّرض دائم لةإلذالل الةذي األرض

 بمعانةةاتهم مةةن معانةةاة ضةةحايا الحةةرب الةةذين يحتةةاجون لالعتةةراف اإلذالل نةةوع مةةن االنتهةةا  ويُعةةّرف باعتبةةار، جةةزءا  

الفلسةطينية المحتلةة مةن إحسةاس قةوي بالعائلةة  األرضوقد أسهم مةا يتصةف بةه الفلسةطينيون فةي  .6.واستعادة الكرامة.

رغم الوقائع الموصةوفة أعةال،، بمةا فيهةا  65. ي تمكينهم من الحفاظ على عرى التماسك والبقاء االجتماعيينوالمجتمع ف

   التعّرض الدائم لإلذالل.

 

 النظام الصحي

يتكّون النظام الصحي القائم حاليا من خدمات مجزئة نمت وتطّورت على مدار أجيال وفةي ظةل عهةود مختلفةة. فةي 

مةن المستشةفيات مةا تةزال تعمةل فةي القةدس  بعثةات تبشةيرية مسةيحية مةن بلةدان غربيةة عةددا   القرن التاسع عشر أنشأت

وقةد دفعةت نكبةة العةام  65.الشرقية. وفي أوائل القرن العشرين قامت سةلطة االنتةداب البريطةاني بتوسةيع تلةك الخةدمات.

منةذ ذلةك الوقةت تقةدم وكالةة الغةو  و 60.، 909.األمم المتحدة إلنشاء وكالة غو  وتشةغيل الالجئةين فةي العةام  908.

خدمات متنّوعة لالجئين الفلسطينيين المسةجلين فةي قوائمهةا، بمةا فيهةا المعونةات الغذائيةة واإلسةكان والتعلةيم والصةحة، 

 الفلسطينية المحتلة وحس،، بل وفي األردن ولبنان وسوريا أيضا. األرضلين في 

يةةة إلةةى المملكةةة األردنيةةة، ووضةةع قطةةاع غةةزة تحةةت إدارة ُضةةمت الضةةفة الغرب 904.ز  926.فةةي الفتةةرة مةةا بةةين 

عسةكرية مصةةرية. ورغةم أن خةةدمات الدولةة األردنيةةة والمصةةرية فةي مجةةال الصةحة والتعلةةيم ازدادت، إال أن المنةةاطة 

وقةد جابةه الفلسةطينيون هةذا 62.الريفية في الضفة الغربية حين يعيش معظم السّكان بقيت في منأى عن تلك التطّورات. 



وضع ب نشاء شبكة مةن الخةدمات الصةحية الخيريةة، وخةالل هةذ، الفتةرة ازدادت الخةدمات الطبيةة الفلسةطينية الخاصةة ال

 60.وتطّورت.

الفلسةطينية المحتلةة، وعانةت مةن أزمةة األرض أُهملت الخةدمات الصةحية للفلسةطينيين فةي  995.ز  904.وما بين 

إلسةةرائيلي، عةةالوة علةةى نقةةص فةةي الطةةواقم وأسةةرة المستشةةفيات خانقةةة فةةي المةةوارد الماليةةة علةةى يةةد الحكةةم العسةةكري ا

كانةت موازنةة الصةحة للضةفة  942.وعلى سبيل المثةال، فةي العةام  64.واألدوية والخدمات الضرورية والمتخصصة. 

ع وقةد رد الفلسةطينيون علةى ذلةك الوضة 68.الغربية أدنى بكثير من موازنة أحد المستشفيات اإلسرائيلية في العةام نفسةه.

ب نشاء خدمات صحية فلسطينية مستقلة من خالل جماعات العمل االجتماعي الصحية والنسةوية والزراعيةة والطالبيةة، 

التي تدعم الصمود في األرض. وأدت ردة الفعل هذ، إلى تطوير بنية تحتية للرعاية الصحية والطبية مستقلة عن الحكةم 

 ات السّكان خاصة في أوقات الطوار .العسكري اإلسرائيلي، وما تزال تسهم في تلبية حاج

، وور ةت عةن الحكةم العسةكري 990.تأسست وزارة الصحة الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو فةي العةام 

اإلسرائيلي الخدمات الصحية التي أُهملت من قبل. وقد تمكنت الوزارة منذ ذلك الوقت، بفضل الةدعم المةالي الكبيةر مةن 

من تحسين وتوسيع البنية التحتيةة للنظةام الصةحي مةن خةالل بنةاء المؤسسةات وتطةوير المصةادر  69.،المانحين الدوليين

ازداد عدد المستشفيات، واألسّرة، ومراكز الرعاية الصحية األولية، كما تم تشةييد مختبةر للصةحة العامةة،  6..البشرية. 

طوير القطاع الصحي خالل هةذ، الفتةرة، واسةتلزم وإنشاء وحدة لمنظومة المعلومات الصحية والتخطيط. بدأ التخطيط لت

من التنسية مع وكالة الغو ، ومع المنظمات غير الحكومية المحليةة، والقطةاع الطبةي الخةا ، لتطةوير األنظمةة  نوعا  

 ...والسياسات.

لمائةة با 25بلغت الزيادة في عدد المستشفيات المدارة مةن جانة، وزارة الصةحة الفلسةطينية  5660ومع حلول العام 

، وطةرأت زيةادة مشةابهة علةى عةدد المتةوفر مةن أسةرة المستشةفيات لةدى 990.مقارنة بمةا كةان عليةه الحةال فةي العةام 

 40المنظمات غير الحكومية والقطاع الخا .

 24مستشةفى، تضةم  48مةن المستشةفيات مةن إجمةالي يبلةت  50وفي الوقت الحةالي تةدير وزارة الصةحة الفلسةطينية 

 (.  0عدد أسّرة المستشفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة )جدول بالمائة من إجمالي

 الضفة الغربية 

 ( 000 350 2= )عدد السكان

 قطاع غزة

 (000 420 1)عدد السكان = 

األراضي الفلسطينية المحتلة 

 (000 770 3)عدد السكان = 

عدد 

 المستشفيات

عدد 

االسّرة 

(1.2*) 

النسبة 

المئوية 

 لعسّرة

عدد 

 اتالمستشفي

عدد 

االسّرة 

(1.4*) 

النسبة 

المئوية 

 لعسّرة

عدد 

 المستشفيات

عدد 

االسّرة 

(1.3*) 

النسبة 

المئوية 

 لعسّرة

وزارة 

الصحححححححححححة 

 الفلسطينية

.5 .5.0 44.4% 12 1548 75.4% 24 2864 57.1% 

 %1.3 63 1 0 0 0 %2.1 05 . ااألونرو

المنظمححححات 

الغيحححححححححححححححر 

 حكومية

56 ..85 40.0% 8 399 19.4% 28 1582 31.6% 

القطحححححححححححاع 

 الخاص

5. 599 13.5% 2 34 1.7% 23 433 8.6% 

الخححححححدمات 

الطبيححححححححححححة 

 الشرطية

6 6 0 2 72 3.5% 2 72 1.4% 

 %100 5014 78 .. 2053 24 .. .590 20 المجموع 

الفلسطينيين.  . األونروا = وكالة األمم المتحدة إلغا ة وتشغيل الالجئين40مصدر البيانات هو السلطة الوطنية الفلسطينية 

 شخص.  666.* اسّرة المستشفيات لكل 

 توزيع اسّرة المستشفيات حس، مقدم الرعاية الصحية.   :4الجدول 

 



( وتتةةولى وزارة الصةةحة 2)جةةدول 5662و 5666كمةةا ازداد عةةدد مرافةةة الرعايةةة الصةةحية األوليةةة مةةا بةةين عةةامي 

مرفقةا فةي أقةل  46.ة الغربية وقطاع غزة. لقد تةم افتتةاا من المرافة في الضف 020من إجمالي  0.0الفلسطينية إدارة 

سنة. وعلى نحو مشابه طرأت زيادة على عدد المرافة التابعة لوكالة الغو ، بينما لم تطةرأ زيةادة علةى مرافةة  5.من 

 المنظمات غير الحكومية.

 

 

 

الزيادة  2005 2000 

في 

مرافق 

الرعاية 

الصحية 

 األولية 

الضفة 

 الغربية

الضفة  المجموع غزةقطاع 

 الغربية

 المجموع قطاع غزة

 .. 005 762 3 789 389 1 216 372 2 056 150 3 126 138 1 930 011 2 عدد السكان

مرافةةةةة الرعايةةةةة 

الصةةةحية األوليةةةة 

التابعةةةةةة لةةةةةوزارة 

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 الفلسطينية

5.0 05 359 360 56 416 16% 

مرافةةةةة الرعايةةةةة 

الصةةةحية األوليةةةة 

 الخاصة

.02 06 185 130 55 185 0% 

مرافةةةةة الرعايةةةةة 

الصةةةحية األوليةةةة 

 التابعة لعونروا

50 .4 51 35 18 53 4% 

مجمةةةةوع مرافةةةةة 

الرعايةةة الصةةحية 

 األولية 

092 .66 595 525 129 654 10% 

عةةةةدد األشةةةةخا  

لكل مرفة رعايةة 

 صحية اولية

0602 11 381 5294 4519 10 774 5752 .. 

األونروا = وكالة األمم . 40وية. مصدر البيانات هو السطلة الوطنية الفلسطينية البيانات عبارة عن اعداد او نس، مئ

  ا ة وتشغيل الالجئين الفلسطينيينالمتحدة إلغ

 . 5662و 5666توزيع مرافة الرعاية الصحية األولية حس، مقدم الرعاية الصحية في عامي  :5الجدول 

 

لةون عمبالمائةة مةنهم ي 55ت النظام الصحي حةوالي أربعةين ألفةا بلت عدد العاملين في مختلف قطاعا 5660في العام 

(. كمةا نمةت نسةبة المةوارد البشةرية ذات الصةلة بالصةحة فةي مؤسسةات التعلةيم 0لدى وزارة الصحة الفلسطينية )جةدول

العالي الفلسطيني. وعلى الرغم من وجود نقص في العديةد مةن تخصصةات القطةاع الصةحي )خاصةة فةي طة، العائلةة، 

احةةة، والطةة، البةةاطني، وطةة، األعصةةاب، واألمةةراض الجلديةةة، والطةة، النفسةةي، وعلةةم األمةةراض، والتخةةدير، والجر

 زيادة مفرطة في تخصصات أخرى )مثل ط، األسنان، والصةيدلة، والمختبةرات فيوجدوالكلى، والوالدة، والتمريو( 

   سات التعليم العالي الفلسطينية.مما يشير إلى ضرورة ترشيد البرامج التعليمية في مؤس 40 واألشعة( الطبية

 



 شخص 1111النسبة لكل  العدد 

األراضي الفلسطينية 

 المحتلة

األراضي الفلسطينية 

 المحتلة

 بلدان اخرى

الضفة 

 الغربية

قطاع 

 غزة

الضفة  المجموع

 الغربية

قطاع 

 غزة

المملكة  اسرائيل مصر االردن المجموع

 المتحدة

 كندا

 2.1 2.3 3.8 0.5 2.0 2.1 2.6 1.8 8048 3711 4337 االطباء

 0.6 1.1 1.2 0.1 1.3 0.5 0.5 0.6 2035 680 1355 أطباء االسنان

 0.7 4.5 0.7 0.1 3.1 1.0 1.1 1.0 3842 1600 2242 الصيادلة

 10.0 12.2 6.3 2.0 3.0 1.7 2.9 1.0 6652 4200 2452 الممرضات/ين

 .. 0.6 0.2 <0.1 0.3 0.1  .. .. 449 .. .. القابالت

 .. 2.8 .. 0.1 1.2 2.7 2.2 3.0 10521 3100 7421 المسعفون

 .. 21.2 .. 0.1 3.2 1.9 2.3 1.7 7520 3257 4263 االداريين

 40مصدر البيانات هو السلطة الوطنية الفلسطينية 

 موظفين/ات الصحة.  :6الجدول 

 

ت الصةةحية )وزارة الصةةحة الفلسةةطينية، وكالةةة فةةي الوقةةت الحةةالي تُسةةهم الجهةةات الرئيسةةة األربةةع الُمةةزّودة للخةةدما

الغو ، المنظمات غير الحكومية، والقطاع الطبي الخا ( في كافةة مجةاالت الرعايةة الصةحية. ولكةن، نتيجةة لعوامةل 

 ضةعف، ونتيجةة ل995.ز  904.مختلفة بما فيها طبيعة تطّور النظام الصحي في ظل الحكم العسكري اإلسرائيلي بةين 

فةي عهةد السةلطة الفلسةطينية، فة ن الخةدمات الحاليةة عجةزت عةن تلبيةة حاجةات النةاس بطريقةة مناسةبة،  اإلدارة والحكم

لذا، تستمر وزارة الصحة الفلسةطينية فةي تحويةل المرضةى إلةى أمةاكن . الصحية المتخصصةخاصة في مجال الرعاية 

 صحية.ال واردأخرى )في إسرائيل، ومصر، واألردن( مما يتسب، في استنززاف كبير للم

المؤشةةرات التقليديةةة لفعاليةةة النظةةام الصةةحي التةةي ينصةة، اهتمامهةةا علةةى عةةدد المرضةةى المسةةتفيدين مةةن الخةةدمات 

الصةةحية، وعةةدد المستشةةفيات، وأسةةرة المستشةةفيات، ومرافةةة الرعايةةة الصةةحية األوليةةة، وعةةدد الكةةادر الطبةةي، تحجةة، 

الصةحية ال يفةي بالمعةايير الثابتةة للتةدري، واألجهةةزة للرعايةة. فالعديةد مةن أنةواع الخةدمات  نخفومسةألة المسةتوى المة

إلةى محدوديةة الحركةة التةي تحةول دون قيةام  للرعايةة جزئيةا   نخفووالتقييم اإلجمالي للجةودة. يُعةزى هةذا المسةتوى المة

 النظام الصحي بوظيفته على نحو فعّال، وكةذلك إلةى نوعيةة اإلدارة والمحاسةبة ووجةود مةزّودين غيةر مةؤهلين للرعايةة

وهذا ما ستتم معالجته بشةكل مّوسةع فةي التقةارير 5..,66.الصحية، وإلى قدرة المؤسسات المتدنية على المراقبة والتقييم. 

 األخرى ضمن هذ، السلسلة.

 التخطةيط واإلشراف على القطةاع الصةحي، وفةي والضبطتقر وزارة الصحة الفلسطينية بضعف دورها في التنظيم 

امةة بةين الجهةات المةزّودة للخةدمات الصةحية، خاصةة مةا يتبةع منهةا القطةاع الخةا .  مةة وتنسية أولويات السياسةة الع

العديد من العوامل، بعضها داخلي والبعو اآلخر خارأل نطاإل األجهزة الصحية والسياسية، تقع على عاتقهةا مسةؤولية 

 حي.عجز وزارة الصحة الفلسطينية عن القيام بالدور اإلشرافي المطلوب لبناء النظام الص

أوال، رغم التمويل السخي والجهود التي بةذلتها وزارة الصةحة الفلسةطينية لبنةاء النظةام الصةحي الفلسةطيني  بةت أن 

علةى حريةة  995.. فةالقيود التةي فرضةتها إسةرائيل منةذ العةام العقبات التي تعترض القيام بتنمية مخطط لها كبيةرة جةدا  

الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع غةةزة تركةةت آ ةةارا سةةلبية لةةين علةةى المجتمةةع  الحركةةة أمةةام البضةةائع والعمالةةة الفلسةةطينية بةةين

 0... فقةد نجةم عةن الفصةل المةادي ولكن على محاوالت السلطة الفلسةطينية لبنةاء األجهةزة أيضةا   5..واالقتصاد وحس،،

ن للصةحة والنظام المعقّد للحصول على التصاري  المطلوبة لالنتقال من قطاع غةزة إلةى الضةفة الغربيةة وجةود وزارتةي

تفةاقم االنفصةال القةائم  5664تتبعان السلطة الفلسطينية، إحداهما في قطاع غزة والثانية في الضفة الغربيةة. ومنةذ العةام 

 نتيجة االنقسام السياسي بين فت  وحماس.

لطة ، نتيجةة عةدم تحّكةم السة، إن لم نقل مسةتحيال   انيا، أصب  تطوير النظام الصحي من منظور الصحة العامة صعبا  

الفلسةةطينية بالميةةا، واألرض والبيئةةة وحريةةة التنقةةل داخةةل األراضةةي الفلسةةطينية المحتلةةة. كمةةا تفةةاقم األمةةر نتيجةةة األداء 

الضعيف ألجهزة ومؤسسات السلطة اإلدارية والسياسية، وما لحةة بةالوزارات مةن ضةرر نتيجةة تبةذير مةوارد السةلطة 

وهي أمةور  44ن التشريعي الفلسطيني، والفساد، ومحاباة المعارف،على المحسوبية ضمانة للوالء، وتهميش دور المجل



أسهمت جميعها فةي ازديةاد عةدد مةوظفي الخةدمات الطبيةة فةي السةلطة الفلسةطينية بشةكل سةريع، دون تحّسةن يةذكر فةي 

 على خدمات صحية ضعيفة في األصل. وفي المقابل أ رت هذ، العوامل سلبا   111جودة الخدمات الطبية.

ا أسهمت وفرة المانحين من ذوي األجنةدات المختلفةة واعتمةاد السةلطة الفلسةطينية علةى المسةاعدات الماليةة  الثا، كم

للمانحين في تجزئة البرنامج الصحي. معظةم الموازنةة الصةحية للمنةاطة الفلسةطينية المحتلةة تمةّول مةن هيئةات مانحةة. 

 00. 5666ز  990.مةةن المسةةاعدات مةةا بةةين مليةةون دوالر  806.2ويقةةدر مةةا حصةةلت عليةةه السةةلطة الفلسةةطينية ب 

وقةةد أشةةارت مؤسسةةة رانةةد األميركيةةة إلةةى أن المةةانحين يفّضةةلون  2.. وللمةةانحين دور فاعةةل فةةي تحديةةد سياسةةة السةةلطة.

اإلنفاإل على البنية التحتية ز فةي الغالة، معةدّات وأبنيةة ز أكثةر مةن اإلنفةاإل علةى النفقةات التشةغيلية للقطةاع الصةحي فةي 

التي ازدادت نتيجة التّوسع في البنية التحتية وإدخال أجهزة حديثة. ونتةائج هةذا االسةتثمار الكبيةر  69.لسطينية،السلطة الف

 هذ، السلسلة.تقرير آخر ضمن في  6. ولكن غير الُمنّسة ستُعالج بالتفصيل من جان، مطرية وزمالئه

مةن الخةدمات  ة على بناء نظام صحي انطالقةا  أسهمت كل هذ، العوامل الُمتداخلة في زعزعة قدرة السلطة الفلسطيني

الصحية القائمة. وعالوة على الحاجة للسةيطرة علةى المةوارد المكّرسةة للرعايةة الصةحية، فة ن بنةاء نظةام صةحي فعّةال 

للمصير وسلطة وسيطرة على األرض والميا، والبيئة وعلى حركة النةاس والبضةائع، وكلهةا ذات  يتطلّ، سيادة وتقريرا  

ة وتعزيز الصحة. وقد فشل المجتمع الدولي في إدرا  إلى أي مدى السلطة الفلسطينية "أقل مةن دولةة ولكةن صلة بحماي

 00 يُنتظر منها أن تتصرف كدولة".

 

 نقاش

تةدهورت األوضةاع االقتصةادية ز االجتماعيةة  ،الفلسةطينية المحتلةة األرضبيّنا أنه بعد فترة من تحّسةن الصةحة فةي 

مةةع نشةوء أزمةةة إنسةانية فةةي قطةاع غةةزة، وتفاقمهةا نتيجةةة االجتيةاا العسةةكري اإلسةرائيلي فةةي  منةذ أواسةةط التسةعينيات،

، وبسةةب، تةةدمير المسةةاكن والبنيةةة التحتيةةة وقتةةل وجةةرا 5669وكةةانون الثةةاني )ينةةاير(  5668كةةانون أّول )ديسةةمبر( 

عةاجال. وصةفنا، أيضةا، لميةا عاالمدنيين، ونقص الطعام والوقود والدواء وضروريات أخةرى، وكلهةا تسةتدعي اهتمامةا 

ومنظومات أخةرى فةي مجابهةة  صحي فلسطيني بناء جهازالقيود الحادة المفروضة على السلطة الفلسطينية في محاولة 

ما يهدد صحة المواطنين من مخاطر. والمفارقة أن السنة التي أعلنت فيها األمم المتحدة األهداف اإلنمائية لعلفية كانةت 

اتسةاع نطةةاإل أزمةة سياسةةية واقتصةادية تتسةةم ب مرحلةةةالفلسةطينية المحتلةةة فةي  األرضهدت وقةةوع السةنة نفسةها التةةي شة

 .  وازدياد نسبة الفقر المدقعالفقر، 

قصةر الفلسةطينية المحتلةة علةى مؤشةرات تقليديةة مألوفةة مثةل وفيةات األطفةال و األرضلم يعتمد تحليلنا للصحة في 

يضا على معطيات مسحية لقياسات ذاتية من تجارب الناس أنفسةهم، وجةودة عند األطفال وحس،، ولكن اعتمدنا أ القامة

الحياة، وتصنيفات الحالة الصحية. وقد دفعنا إطار األمن اإلنساني إلى دراسة وتحليةل الصةحة بشةمولية أكبةر، كمةا بةيّن 

 بالمرض. التقليدية لإلصابةمقايين تجاوز عدد المصابين أو المقايين تبعو المؤشرات التي تحتاأل إلى 

نتيجةة  والعافيةةال غنى عن مؤشرات مثل فقدان األمن اإلنساني والمعاناة االجتماعية فةي دراسةة مةا يلحةة بالصةحة 

الصراع والحةرب. ونأمةل أن يسةاعد تحليلنةا للتجربةة الفلسةطينية فةي إغنةاء وتوسةيع آفةاإل النقةاش حةول مفهةوم الصةحة 

. وتشير المعطيات الموجزة، هنا، إلى أن التفسيرات التقليديةة للصةحة وكيفية تقييمها ومراقبتها خاصة في أزمنة الحرب

االقتصةةادي والحرمةةان المعتلةةة تحتةةاأل لالنتقةةال إلةةى مجةةاالت كثيةةرا مةةا يةةتم تجاهلهةةا بمةةا فيهةةا العواقةة، الصةةحية للنبةةذ 

 0...ضية والقلةواالجتماعي والسياسي، وانعدام الحريات األساسية، واالستضعاف والخوف وال

رسم الخطةوط العامةة بكثيةر مةن الثقةة لبرنةامج يصع، الكواب  السياسية والتقييدات المصاحبة للوضع الحالي  نتيجة

الفلسطينية المحتلة. وبالنسبة للتوصيات بشأن االرتقاء في أداء الخةدمات  األرضشامل لالرتقاء بالصحة والخدمات في 

ير األخةرى ضةةمن هةذ، السلسةةلة، إضةافة إلةةى توصةةيات سةةتُطرا خطوطهةا العامةةة فةي التقةةارفالصةحية وجةةودة الرعايةة 

لمساعدة المانحين الةدوليين علةى بلةورة سياسةات تتناسة، مةع الحاجةات االسةتثنائية للسةكان ضةمن الوضةع القةائم. فعلةى 

السياسات أن تأخذ في الحسبان ضرورة حماية الفلسطينيين من أشكال حادة النعدام األمةن نتيجةة االسةتيطان المتواصةل 

هةي سةاحة المعركةة. لةم  الداخلية والبيوتحين الجبهة  .6.،2يش في ظل أوضاع تشبه ما يعانيه الناس في الحرب، والع

ينج  المجتمع الدولي وال السلطة الفلسطينية في حماية المةدنيين الفلسةطينيين سةواء مةن العةدوان اإلسةرائيلي أو مةا نجةم 

 خيرة.عن الصراع الداخلي الفلسطيني من عنف في اآلونة األ

كما ويدعو تقريرنا حول الصحة الفلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي ز أطول احتالل في التةاري  الحةدين ز إلةى 

حماية حقوإل اإلنسان األساسية للفلسطينيين تطبيقا لمعاهدات جنيف، بما فيها الحة في العدالة والصحة. مطل، الحقةوإل 



قاء بالصحة الفلسطينية. بيةد أن تحقيقةه ال يةتم بالتةدخالت الطبيةة واإلنسةانية والعدالة هذا في صل، الخطط الرامية لالرت

 الفلسطينية المحتلة.األرض وحدها، ألن هذ، التدخالت ال تتعامل مع أسباب اعتالل الصحة في 

ئج ونحن نتفة مع رأي البنك الدولي بأن النمو االقتصةادي غيةر قابةل للتحقيةة ومسةاعدة المةانحين لةن تةؤدي إلةى نتةا

متينةةة دون أن يطةةرأ تحّسةةن جةةاد فةةي موضةةوع األمةةن، والتحلةةل مةةن القيةةود اإلسةةرائيلية المفروضةةة علةةى حركةةة النةةاس 

 4.. والبضائع، وتحقية تقدّم في اإلصالحات الفلسطينية وبناء المؤسسات.

ز وإلةى مةا أقامتةه  ، نعود من حين بدأنا ز لجنة منظمة الصحة العالمية المعنيةة بالمحةددات االجتماعيةة للصةحةأخيرا  

يبةةيّن تحليلنةةا بةةأن  8..مةةن دليةةل حةةول العوامةةل المةةؤ رة علةةى الصةةحة، وتعريةةف مةةا يمكةةن عملةةه لالرتقةةاء بالصةةحة. 

عزمةة اقتصةادية ز اجتماعيةة إال أنهةا ال تعةالج لالمساعدات السخية رغم نجاحها في تخفيف بعو اآل ار قصيرة المةدى 

تةوفر األمةل فةي االرتقةاء بصةحة وجةودة حيةاة الفلسةطينيين إال بعةدما يةدر  مشكلة اعةتالل الصةحة مةن جةذورها. فلةن ي

الفلسطينية المحتلةة هةي المحةددات األساسةية لصةحة  األرضالناس بأن األوضاع السياسية والبنيوية التي يتحملونها في 

   المواطنين.
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