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الرعاية  خدمات  على  الحصول  يعتبر 
للصحة  األهمية  بالغ  أمرًا  الصحية 
على  الشخص  قدرة  إن  حيث  الجيدة، 
تأثير  لها  الصحية  الخدمات  إلى  الوصول 
صحته.   جوانب  من  جانب  كل  على  عميق 
على  العالم،  سكان  نصف  حاليًا  يفتقر 
األقل، إلى إمكانية الحصول على الخدمات 
الصحية األساسية.  ويقع ما يقرب من 100 
المدقع،  الفقر  براثن  في  شخص  مليون 
دوالر   1.90 على  العيش  إلى  ويضطرون 
ألنهم مضطرون  اليوم،  في  أقل  أو  أمريكي 
من  الصحية  الخدمات  تكلفة  سداد  إلى 
جيوبهم الخاصة.  في المقابل، ينفق 800 
من  تقريبًا  المائة  في   12( شخص  مليون 
سكان العالم( 10 في المائة على األقل من 
ميزانيات أسرهم على المصروفات الصحية 
الخاصة بهم، أو بطفلهم المريض، أو بأحد 
أفراد األسرة اآلخرين، ويتكبدون ما يسمى 

بـ«النفقات الكارثية«.
يواجهون  الفلسطينيين  المواطنين  أن  إال 
مجموعة متنوعة من الحواجز والمعيقات 
الذي  السياق  هذا  وفي  الوصول.   أمام 
الواقع  يزال  ال  المحتلة،  فلسطين  تعيشه 
الفلسطيني متأثرًا بتبعات تلك السياسات 
على  بالتأثير  المستمرة  االستعمارية 
وبيئة  األسرية  والحياة  الصحية  الحقوق 
نؤكد  وهنا  عمومًا.   الفلسطينية  الحياة 
السياسيات  بيئة  فهم  إلى  الحاجة  على 
المتمثلة  واالجتماعية  االقتصادية 
للسلطة  والسياساتية  التشريعية  بالبيئة 

الفلسطينية.
إن تحليل الحقوق الصحية يتأتى من خالل 
وبالتركيز  البنيوية،  القضايا  مع  مقاربتها 
قيود  من  سواء  المعيشة،  البيئة  على 
المرتبطة  تلك  أو  استعمارية  وممارسات 
سواء  الفلسطينية؛  المؤسسات  عمل  بنهج 
قضائية،  أم  تنفيذية  أم  تشريعية  أكانت 
قضايا  بكل  ارتباط  ذات  أنها  وبخاصة 
الصحة في سياقيها الخاص والعام.  فهناك 

االقتصادية  الظروف  بين  وطيدة  عالقة 
حدٍّ  على  الصحية  والظروف  والسياسية، 
اإلسرائيلية،  لإلجراءات  فنتيجة  سواء، 
تدهورًا  الفلسطيني  االقتصاد  يشهد 
وارتفاع  المعيشة،  مستويات  في  ملحوظًا 
اإلعالة  حجم  وارتفاع  البطالة،  معدالت 
الذين  السكان  وزيادة معدالت  االقتصادية، 
زالت  ما  كذلك  الفقر.   ظروف  يعيشون 
في  قاصرة  الرسمية  المؤسسة  عمل  بنية 
والتنفيذية  التشريعية  وأطرها  سياساتها 
متطلبات  تجاه  بمسؤولية  الوقوف  في 

الرعاية والحماية الصحية.
رصدتها  التي  الصحية  التقديرات  وتشير 
عبر  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة 
تقريرها السنوي حول وضع حقوق اإلنسان 
الرعاية  أن  إلى   ،2018 للعام  فلسطين  في 
المواطنين،  لكل  شاملة  ليست  التأمينية 
الرعاية  من  احتياجاتهم  كافة  تغطي  وال 
الصحية، وسلة الخدمات الطبية ال تغطي 
التأمين  نظام  أن  إلى  إضافة  كافة،  األدوية 
يفرض  و2006،   2004 للعامين  الصحي 
التحويالت  من  المستفيد  المريض  على 
الصحية  المؤسسات  خارج  إلى  الطبية 
َثَمن  أن يشارك في  الفلسطينية،  الرسمية 
من  تختلف  معينة،  مئوية  بنسبة  العالج 
حالة إلى أخرى.  وكذلك تستثني تعليمات 
فئة  الصحة  وزارة  عن  صادرة  منشورة  غير 
بعض  من  عامًا(   60 سن  )فوق  السن  كبار 
نين،  الخدمات الطبية، حتى وإن كانوا مؤمِّ

كخدمة زراعة الكبد.
العدد الحالي من مجلة الفصلية خصصته 
الصحة،  في  الحق  ملف  لتناول  الهيئة 
وموضوعات  عمل  وأوراق  مقاالت  متضمنًا 
في  الصحة  في  الحق  واقع  تلخص 
على  العدد  هذا  يشتمل  كما  فلسطين.  
في  الحق  واقع  إلى  تطرقت  دولية  تقارير 
الفلسطينية، وإعالنات  الصحة في األرض 

دولية ذات صلة.
رئيس التحرير
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تعتبـر الصحة الشـرط األساسـي 
لحيـاة كريمـة ألي إنسـان، وحقـاً 
مـن حقـوق اإلنسـان ال غنـى عنـه 
مـن أجـل التمتـع بحقوق اإلنسـان 
مجـرد  ليسـت  وهـي  األخـرى.  
علـى  بهـا  التمتـع  يقتصـر  ميـزة 
البعـض دون غيرهـم؛ فالحـق فـي 
الصحـة هـو حق للجميع.  وتناول 
العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
األمـم  تبنتـه  الـذي  والثقافيـة 
المتحـدة فـي العـام 1966، الحـق 
فـي  شـامل  بشـكل  الصحـة  فـي 
علـى  فيهـا  ونـص   ،)12( المـادة 
التدابيـر التـي يتعيـن علـى الـدول 
لتأميـن  اّتخاذهـا  فيـه  األطـراف 
الحـق،  لهـذا  الكاملـة  الممارسـة 
ومـن ضمنهـا »تهيئـة ظـروف مـن 
شـأنها تأميـن الخدمـات الطبيـة 
والعناية الطبية للجميع في حالة 
الصـدد،  هـذا  وفـي  المـرض.«  
المتحـدة  األمـم  لجنـة  أوضحـت 
االقتصاديـة  بالحقـوق  الخاصـة 
فـي  الثقافيـة،  واالجتماعيـة 
دورتهـا 22 فـي العـام 2000، فـي 
الخـاص   14 رقـم  العـام  التعليـق 
بالحـق فـي التمتع بأعلى مسـتوى 
أن  بلوغـه،  يمكـن  الصحـة  مـن 
ذلـك يعنـي التـزام الـدول بتوفيـر 
علـى  لألفـراد  الوصـول  إمكانيـة 
قـدم المسـاواة بـدون تمييز، وفي 
الرعايـة  إلـى  المناسـب  الوقـت 
الصحيـة  والخدمـات  الصحيـة 
والعالجيـة  الوقائيـة  األساسـية 
الصحـي،  والتثقيـف  والتأهيليـة، 
المنتظـم،  الفحـص  وبرامـج 
لألمـراض  المالئـم  والعـالج 
وحـاالت  واإلصابـات،  السـائدة، 

اإلعاقـة، وكذلـك االلتـزام بتوفير 
أو  عـام  صحـي  تأميـن  نظـام 
يسـتطيع  مختلـط،  أو  خـاص 
لضمـان  نفقاتـه،  تحمـل  الجميـع 
يفتقـرون  الذيـن  األفـراد  وصـول 
إلـى المـوارد الكافية إلى الرعاية 

الصحيـة. والخدمـات 

وقـد تـم التأكيد على إلزام الدول 
صحيـة  خدمـات  توفيـر  بكفالـة 
مـن  وإمـا  مجانـاً،  إمـا  محـددة؛ 
الصحـي،  للتأميـن  نظـم  خـالل 
بالحـق  الضعيفـة  الفئـات  لتمتـع 
فـي الصحـة فـي عـدة اتفاقيـات 
ومعاهـدات أخـرى، ومـن أبرزها:

اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 	 
المـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال 
فـي  وتضمنـت   ،1979 للعـام 
الدولـة  إلـزام   12 المـادة 
الرجـل  بيـن  بالمسـاواة 
علـى  الحصـول  فـي  والمـرأة 
الصحيـة،  الرعايـة  خدمـات 
حصـول  االقتضـاء  وعنـد 
المـرأة علـى خدمـات صحيـة 
مجانيـة فيمـا يتعلـق بالحمـل 
بعـد  مـا  وفتـرة  والـوالدة، 
الـوالدة، وكذلـك تغذيـة كافيـة 

والرضاعـة. الحمـل  أثنـاء 

اتفاقيـة حقـوق الطفـل للعـام 	 
المـادة  فـي  وتضمنـت   ،1989
24 التأكيـد علـى حـق الطفـل 
مسـتوى  بأعلـى  التمتـع  فـي 
صحـي يمكـن بلوغـه، والتـزام 
الدولـة ببذل قصـارى جهدها 
طفـل  أي  يحـرم  أال  لتضمـن 
مـن حقـه فـي الحصـول علـى 

الصحيـة. الرعايـة  خدمـات 

التأمين الصحي 
والحق في الحياة

المحامي

أحمد الغول
مدير مكتب الهيئة في وسط 

وجنوب قطاع غزة – الهيئة 
المستقلة
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اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 	 
اإلعاقـة للعـام 2006، وتضمنـت 
الـدول  التـزام   25 المـادة  فـي 
بحـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
مسـتويات  بأعلـى  التمتـع  فـي 
الصحة دون تمييز على أساس 
اإلعاقـة.  وعلـى الدولـة اتخـاذ 
الكفيلـة  المناسـبة  التدابيـر 
ذوي  األشـخاص  بحصـول 
اإلعاقـة علـى خدمـات صحيـة 
تراعـي الفـروق بيـن الجنسـين، 
إعـادة  خدمـات  ذلـك  فـي  بمـا 
وتوفيـر  الصحـي،  التأهيـل 
رعايـة وبرامـج صحيـة مجانية، 
أو معقولـة التكلفـة لألشـخاص 
ذوي اإلعاقة تعادل في نطاقها 
ونوعيتهـا ومعاييرهـا تلـك التـي 
توفرهـا لآلخريـن، بما في ذلك 
الجنسـية  الصحـة  خدمـات 
الصحـة  وبرامـج  واإلنجابيـة، 
العامة للسـكان، وحظر التمييز 
ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
الصحـي،  التأميـن  توفيـر  فـي 
منصفـة  بطريقـة  يوفـر  وأن 

ومعقولـة.

عـن  عـدة  اتفاقيـات  صـدرت  كمـا 
منظمـة العمـل الدوليـة، حرصـت 
فيهـا علـى عدم تهميش فئة العمال 
الصحـة  فـي  بالحـق  االنتفـاع  مـن 
وتعاملـت  وعناصـره،  ومشـتمالته 
مـع الوصـول إلى الحق في الصحة 
باعتبـاره »التأميـن الصحي«، حيث 
بتوفيـر  األعضـاء  الـدول  ألزمـت 
تأميـن صحـي نذكـر منهـا: اتفاقيـة 
لسـنة   24 رقـم  الصحـي  التأميـن 
1927، التـي تلـزم الـدول األعضـاء 
قـة علـى االتفاقيـة، بإقامـة  المصدِّ

إلزامـي  صحـي  تأميـن  نظـام 
الصناعيـة  المنشـآت  فـي  للعمـال 
والتجاريـة وخـدم المنـازل؛ اتفاقية 
لسـنة   25 رقـم  الصحـي  التأميـن 
1927، التـي تلـزم الـدول األعضـاء 
بإقامـة  االتفاقيـة  علـى  قـة  المصدِّ
نظـام تأميـن صحـي إلزامـي لعمال 
الزراعـة؛ اتفاقيـة التأمين الصحي 
تلـزم  التـي  رقـم 56 لسـنة 1936، 
علـى  قـة  المصدِّ األعضـاء  الـدول 
تأميـن  نظـام  بإقامـة  االتفاقيـة 

للبحـارة. إلزامـي  صحـي 

التنميـة  خطـة  وخصصـت 
الهـدف   ،2030 المسـتدامة 
الثالـث للتركيـز علـى ضمـان تمّتـع 
صحيـة،  عيـش  بأنمـاط  الجميـع 
األعمـار.   جميـع  فـي  وبالرفاهيـة 
التغطيـة  تحقيـق  مقاصـده،  ومـن 
ذلـك  فـي  بمـا  الشـاملة،  الصحيـة 
الماليـة،  المخاطـر  مـن  الحمايـة 
وإمكانيـة الحصـول علـى خدمـات 
األساسـية  الصحيـة  الرعايـة 
الجيـدة، وإمكانيـة حصـول الجميع 
الجّيـدة  واللقاحـات  األدويـة  علـى 
التكلفـة.   والميسـورة  والفعالـة 
ومـن مؤشـرات هـذ المقصـد عـدد 
األشـخاص الذين يشـملهم التأمين 
الصحـي أو نظـام الصحـة العامـة 

نسـمة.  1000 لـكل 

وسـيلة  الصحـي  التأميـن  يعـد 
الرعايـة  تكاليـف  لتغطيـة 
مـن  الدولـة  تحـرص  الصحيـة، 
اسـتفادة  ضمـان  علـى  خاللـه 
الصحيـة  الخدمـات  مـن  سـكانها 
أنظمتـه  وتختلـف  األساسـية.  
باختالف البلدان، غير أّن القاسـم 
المشـترك بيـن جميـع البلـدان، في 

يُدعـى  نظـام  هـو  المجـال،  هـذا 
ويمّكـن  المخاطـر.   تجميـع  نظـام 
ذلـك النظـام مجموعـة واسـعة مـن 
مخاطـر  تقاسـم  مـن  األشـخاص 
إلـى  واللجـوء  بالمـرض،  اإلصابـة 
أّنـه  ذلـك  ويعنـي  مكلّفـة.   رعايـة 
المخّصصـة  األمـوال  جمـع  يتـم 
للرعايـة الصحيـة عن طريق الدفع 
المسـبق، وإدارتهـا بطريقـة تضمن 
تحّمـل جميـع أفـراد تلـك الجماعـة 
فـي  الصحيـة  الرعايـة  تكاليـف 
حـال اإلصابـة بالمـرض، بـدالً مـن 
أن يتحّمـل كل فـرد تلـك التكاليـف 

حـدة. علـى 

وعلى اعتبار التأمين الصحي فرعاً 
االجتماعـي،  التأميـن  فـروع  مـن 
إلـى  اإلشـارة  الجديـر  مـن  فإنـه 
الدولـي  العهـد  مـن   9 المـادة 
االقتصاديـة  بالحقـوق  الخـاص 
واالجتماعيـة والثقافية، التي تنص 
علـى أن الـدول األطـراف فـي هـذا 
العهـد تقـّر »بحـق كل شـخص فـي 
الضمـان االجتماعـي، بمـا في ذلك 
ووفقـاً  االجتماعيـة«.   التأمينـات 
المتحـدة  األمـم  لجنـة  لتوضيـح 
االقتصاديـة  بالحقـوق  الخاصـة 
واالجتماعيـة والثقافيـة في دورتها 
39 فـي العـام 2007، فـي التعليـق 
العـام رقـم 19 الخـاص بالحـق فـي 
الضمـان االجتماعـي، فإنـه ينبغـي 
علـى الـدول االلتـزام بـأن يتضمـن 
فيهـا  االجتماعـي  الضمـان  نظـام 
صحيـة  أنظمـة  إنشـاء  ضمـان 
لتوفيـر سـبل تكفـي لحصـول جميع 
األشـخاص علـى خدمـات الرعايـة 

ميسـورة. بتكلفـة  الصحيـة 
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الصحـة  فـي  الحـق  احتـل 
أهـداف  مـن  الثالـث  الهـدف 
السـبعة  المسـتدامة  التنميـة 
إضافـة   ،2030 للعـام  عشـر 
المعنـي  السـادس  الهـدف  إلـى 
الصـرف  وخدمـات  بالميـاه 
الهـدف  ُكـّرس  فقـد  الصحـي.  
تمتـع  لضمـان  المذكـور  الثالـث 
صحيـة  عيـش  بأنمـاط  الجميـع 
وبالرفاهيـة فـي جميـع األعمـار، 
وكـرس الهـدف السـادس لضمـان 
توافـر الميـاه وخدمـات الصـرف 
إدارة  وإدارتهـا  للجميـع  الصحـي 

. مة ا مسـتد

الهـدف  علـى  أكثـر  وبتركيـز 
الثالـث، وعلـى الغايات )ب( و)ج( 
مـن الغايـات الــ 9 لتحقيـق هـذا 
الجانـب  فـي  والسـيما  الهـدف، 
المالي، وتطوير الكوادر الصحية 
عـن: تتحـدث  نجدهـا  البشـرية، 

البحــث  	 دعــم  )ب(:  الغايــة 
مجــال  فــي  والتطويــر 
اللقاحــات واألدوية لألمراض 
المعديــة،  وغيــر  المعديــة 
الحصــول  إمكانيــة  وتوفيــر 
األساســية  األدويــة  علــى 
بأســعار معقولــة، واالســتفادة 
الدوحــة. إعــالن  مقــررات  مــن 

من الناحية العملية، ال يوجد في 
موازنـة وزارة الصحـة مخصـص 
وتطويـر  دعـم  لغايـات  محـدد 
األدويـة  مجـال  فـي  البحـث 
وغيـر  المعديـة  واللقاحـات 
المعديـة، وإن كانـت هنـاك جهـود 
الخصـوص،  هـذا  فـي  تشـريعية 
بقانـون  القـرار  سـن  تـم  حيـث 
بشـأن الدراسـات الدوائيـة لسـنة 
2016، لكـن لـم نـَر أي تطبيقـات 

عمليـة لهـذا القانـون فـي تقريـر 
ونأمـل   ،2017 السـنوي  الصحـة 
الصحـة  تقريـر  فـي  نراهـا  أن 
الـذي   2018 للعـام  السـنوي 
مـن  الحـق  وقـت  فـي  سـيصدر 

.2019 العـام 

التمويــل  	 زيــادة  )ج(:  الغايــة 
الصحــة،  قطــاع  فــي 
العاملــة  القــوى  وتوظيــف 
فــي هــذا القطــاع، وتطويرهــا 

واســتبقاؤها. وتدريبهــا، 

 ،2017 العـام  موازنـة  بحسـب 
خصـت  الهيئـة،  راجعتهـا  التـي 
الحكومـة وزارة الصحـة بــموازنة 
تشـغيلية قدرهـا )1,720,773,000( 
أي   ،2017 العـام  فـي  شـيكل 
الموازنـة  إجمالـي  مـن   )%9.7(
الموازنـة  هـذه  وتعتبـر  العامـة، 
بالمقارنـة مـع موازنـات األقاليـم 
منظمـة  بحسـب  المختلفـة 
الصحـة العالمية في العام 2007 
األمريكيتيـن   ،9.6 )األفريقـي 
17.1، وجنوب شـرق آسـيا 5.3، 
واإلقليـم األوروبـي 15.3، إقليـم 
إقليـم   ،7.5 المتوسـط  شـرق 
 15.1 الهـادي  المحيـط  غـرب 
العـام(  الحكومـي  اإلنفـاق  مـن 
فـي الحـد المتوسـط، غيـر أنهـا 
لـم تصـل إلـى الحـد األدنـى الذي 
قدرتـه منظمـة الصحـة العالميـة 
اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  مـن 
نسـبة  مـن  أدنـى  وكانـت   ،)%5(
األقاليـم  فـي  الصحـة  نصيـب 
السـتة أعـاله مـن الناتـج المحلـي 
األمريكيتيـن   ،6.2 )األفريقـي 
13.6، وجنوب شـرق آسـيا 3.6، 
إقليـم   ،8.8 األوروبـي  واإلقليـم 
إقليـم   ،4.1 المتوسـط  شـرق 

أهداف التنمية 
وموازنة وزارة 

الصحة

دائرة مراقبة التشريعات 
والسياسات الوطنية



مـن   6.5 الهـادي  المحيـط  غـرب 
المحلـي(. الناتـج 

فقـد   ،2018 العـام  فـي  أمـا 
الصحـة  وزارة  موازنـة  بلغـت 
غيـر  شـيكل،   )1,892,601,000(

أنهـا لـم تتجـاوز 3.8% مـن الناتـج 
بانخفـاض  اإلجمالـي،  المحلـي 
التـي  النسـبة  ربـع  مـن  اقتـرب 
العالميـة  الصحـة  قدرتهـا منظمـة 

الذكـر. سـالفة 

القـوى  لتوظيـف  بالنسـبة  أمـا 
الصحـة،  قطـاع  فـي  العاملـة 
وتطويرهـم وتدريبهم واسـتبقائهم، 
المبذولـة  الجهـود  أن  فيالحـظ 
الكـوادر  وتطويـر  تأهيـل  فـي 
الصحيـة لم تحـَظ، بعُد، باالهتمام 
الـالزم، حيـث ال يظهـر فـي تقريـر 
الصحـة السـنوي أي جهـود بذلتهـا 
الـوزارة فـي إطـار تطويـر كوادرهـا 
البشـرية، ولـم يخصص في موازنة 
وزارة الصحـة بند خاص بالتدريب 
والتأهيـل الالزم للكـوادر الصحية، 
حيـث كشـف بحـث أعدتـه الطالبـة 
الماجسـتير  فياض/برنامـج  نـدى 
العـام  األمريكيـة،  الجامعـة  فـي 
2019، عـن انـه وعلـى الرغـم مـن 

أن تنميـة وتأهيـل الكوادر البشـرية 
البرنامـج  أهـداف  أحـد  كان 
فـي  الصحيـة،  والحوكمـة  اإلداري 
فإنـه  األخيـرة،  الخمسـة  األعـوام 
لتحقيـق  صراحـًة،  يخصـص،  لـم 
هـذا الهـدف أي مبالـغ ماليـة فـي 

العامـة. الموازنـة 

وفي الختام، نوصي بالتالي:

فـي . 1 الحـق  إعمـال  أجـل  مـن 
الضـروري  مـن  فإنـه  الصحـة، 
فـي  الصحـة  موازنـة  رفـع 
الموازنـة العامـة، بحيـث ال تقل 
المحلـي  الناتـج  مـن   %5 عـن 
حددتـه  مـا  بحسـب  اإلجمالـي 
العالميـة،  الصحـة  منظمـة 
الفجـوة  مـن  وللتخفيـف 
التمويليـة بيـن االحتيـاج الفعلي 
االسـتراتيجية  فـي  المذكـور 
الصحية الوطنية 2022-2017 
شـيكل(،   22,806,960,000(
والموازنـة المخصصـة للـوزارة 
العـام  فـي  آخرهـا  كان  التـي 
الموازنـة  بلغـت  حيـث   ،2018
 )1,892,601,000( المخصصـة 

. شـيكل

فـي . 2 مالـي  بنـد  تخصيـص 

لغايـات  الصحـة  وزارة  موازنـة 
مجـال  فـي  العلمـي  البحـث 
والسـيما  واللقاحـات،  األدويـة 
مـع وجـود القـرار بقانون بشـأن 
الدوائيـة  الدراسـات  إجـراءات 

.2016 للعـام 

تخصيـص بند مالي في موازنة . 3
تطويـر  لغايـات  الصحـة  وزارة 
البشـرية  الكـوادر  وتأهيـل 
نتائـج  الـوزارة، وأن تظهـر  فـي 
فـي  والتأهيـل  التطويـر  هـذا 
تقريـر نشـاطات وزارة الصحـة 

السـنوي.

مـن أجـل الوصـول إلـى معرفـة . 4
انسـجام موازنـة  لمـدى  دقيقـة 
المعاييـر  مـع  الصحـة  وزارة 
الصحـة،  فـي  للحـق  الدوليـة 
ينبغـي تعـاون كافـة المؤسسـات 
وغيـر  الرسـمية  الصحيـة 
الرسـمية فـي تطويـر مؤشـرات 
بيـن  تجمـع  وطنيـة،  صحيـة 
المؤشـرات الدوليـة للحـق فـي 
الحالـة  يناسـب  ومـا  الصحـة 

الفلسـطينية. الصحيـة 
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تصنيع األدوية ما بين الحق القانوني 
واالقتصاد الوطني

عبد العزيز الصالحي
مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية

يعتبـر الحـق فـي تصنيـع الـدواء حقـاً قانونيـاً أصيـاًل، 
إذ يسـتند الحق في الحصول على األدوية األساسـية 
على القانون الدولي، حيث ظهر ألول مرة في دستور 
منظمـة الصحـة العالميـة العـام 1946، وفـي اإلعـالن 
العالمـي لحقـوق اإلنسـان العـام 1948.  كما إن العهد 
الدولـي الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة 
التدريجـي  اإلعمـال  يفّصـل   ،1966 للعـام  والثقافيـة 
للحـق فـي الصحـة مـن خـالل أربـع خطـوات ملموسـة 
والخدمـات  والسـلع  المرافـق  إلـى  الوصـول  تشـمل 
 14 الرسـمي  العـام  التعليـق  يطبـق  كمـا  الصحيـة، 
)2000( مبـادئ اإلتاحـة والتوافـر والمالءمـة وضمـان 
جودة السلع والخدمات التي تشمل األدوية األساسية 
»حسـب تعريف برنامج عمل منظمة الصحة العالمية 
المتعلـق باألدويـة األساسـية«.  كذلـك فـإن الحصـول 
علـى المنتجـات والتقنيـات الطبيـة كجـزء مـن الحـق 
أو  البلـدان  دسـاتير  فـي  بـه  المعتـرف  الصحـة  فـي 
التشـريعات الوطنيـة، هـو المؤشـر األول لتقـدم البلـد 
فـي الهـدف االسـتراتيجي 11 )تحسـين إتاحـة وجودة 
للخطـة  الطبيـة(  والتقنيـات  المنتجـات  واسـتخدام 
الصحـة  لمنظمـة  األمـد  متوسـطة  االسـتراتيجية 

العالميـة لألعـوام 1.2013-2008

وينـص تقريـر المقـرر الخاص المعني بحق كل إنسـان 
فـي التمتـع بأعلـى مسـتوى ممكن من الصحـة البدنية 
الحصـول  إمكانيـة  بشـأن  غروفـر  أنانـد   - والعقليـة 
علـى األدويـة - الصـادر عـن مجلـس حقـوق اإلنسـان 
البنـد  تحـت  المتحـدة  لألمـم  العامـة  الجمعيـة  فـي 
إمكانيـة  فـي  اإلنسـان  حـق  يكفـل  مـا  وهـو  الثالـث، 
الحصـول علـى األدويـة2 - ينـص علـى الحق فـي إنتاج 
الذيـن  العالـم  ثلـث سـكان  إن  إذ  وأهميتهـا،  األدويـة 
يعيشـون فـي البلـدان الناميـة ال يزالـون محرومين من 
إمكانيـة الحصـول علـى األدويـة األساسـية.3  ويشـير 
التقريـر إلـى أن عمليـة االسـتثمار فـي اإلنتاج المحلي 
بعيـدة  كإسـتراتيجية  الدوائـي  التصنيـع  قطـاع  فـي 
المـدى، تحسـن األمـن الدوائـي فـي البلـدان الناميـة، 
وبلـوغ هـذا الهـدف يتطلـب خطـوات منهـا وضـع إطـار 
1  مـن موقـع منظمـة الصحـة العالميـة.  انظـر/ي: »الحصـول علـى األدويـة 
األساسـية كجـزء مـن الحـق فـي الصحـة«.  لالطـالع، اضغـط علـى الرابـط 

2Q0gBDr/ly.bit//:https التالـي: 
2  الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، مجلـس حقـوق اإلنسـان.  »تقريـر المقـرر 
مـن  مــستوى ممكـن  بــأعلى  التمتـع  فـي  إنسـان  كل  بحـق  المعنـي  الخـاص 
علـى  الحصـول  إمكانيـة  بشـأن  غروفـر  أنانـد  والعقليـة،  البدنيـة  الصحـة 
األدويـة«.  الـدورة الثالثـة والعشـرون، بنـد 3 مـن جـدول األعمـال: 2013، 

30gB2AI/ly.bit//:https كاملـة:  الوثيقـة  علـى  لالطـالع  ص2-1.  
3  المصدر السابق، ص 6.
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سياسـاتي متماسـك يربـط بيـن اإلنتـاج المحلـي وبيـن 
ويسـنده  األدويـة،  علـى  الحصـول  فـرص  تحسـين 
التـزام سياسـي قـوي.1  وينهـي التقريـر مالحظاتـه أن 
هنالـك عقبـات عـدة ال بـد مـن التصـدي لهـا مـن أجل 
ضمـان اسـتدامة اإلنتـاج المحلـي لألدويـة األساسـية، 
جانـب  مـن  السـعرية  المنافسـة  مواجهـة  مثـاًل  منهـا 
المورديـن، التـي يمكـن أن تعنـي ارتفاع أسـعار األدوية 
المنتجـة محليـاً، مـا يزيـد العـبء الملقـى علـى كاهـل 

موازنـات الصحـة العامـة فـي البلـدان الناميـة.2

التصنيـع  قطـاع  يعانـي  الفلسـطينية،  الحالـة  فـي 
عـن  الناجـم  التضييـق  مـن  فلسـطين  فـي  الدوائـي 
سياسات االحتالل التي تقوض عمل مصانع األدوية، 
فـال يوجـد سـوى مصنـع واحـد فـي قطـاع غـزة، وهـو 
»الشـرق األوسـط«، بعـد أن أقفلـت »الشـركة العربيـة« 
السـكانية  للكثافـة  وفقـاً  واحـد  ومصنـع  أبوابهـا، 
واألوضاع اإلنسـانية الصعبة التي يعيشـها الغزيون ال 
يكفي أبداً، واالحتالل »اإلسـرائيلي« ال يسـمح بزيادة 
أعـداد المصانـع فـي القطـاع، وفـرص االسـتثمار فـي 
خـالل  ومـن  المفـروض،  الحصـار  خـالل  مـن  ذلـك 
التحكـم بالمعابـر، إضافـة إلـى التضييـق والسـيطرة 
علـى المعابـر فـي الضفة الغربيـة، ما يعني أن حكومة 

1  المصدر السابق، ص 7.
2  المصدر السابق.

االحتـالل تسـلب حـق الفلسـطينيين فـي إنتـاج األدوية 
بأريحيـة، وبعيـداً عـن أي اتفاقيـات مجحفـة.

بـدأت الصناعـة الدوائيـة فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غـزة منـذ سـبعينيات القـرن الماضـي، ويوجـد اليـوم 
عدد ال بأس به من الشـركات التي تنتج أدوية للسـوق 
المحلي الفلسـطيني، إضافة إلى التصدير إلى خارج 
دار  القـدس،  لألدويـة،  بيرزيـت  )شـركة  فلسـطين 
الشـفاء، بيت جاال لألدوية، جاما، الشـرق األوسـط(.  
تغطـي هـذه الشـركات مـا يقـارب 60% مـن احتياجات 
السـوق الفلسـطيني مـن الـدواء، ويقـدر حجـم سـوق 
-100 بيـن  يتـراوح  بمبلـغ  الدوائيـة  الصناعـة  هـذه 
الشـركات  تصـدر  فيمـا  سـنوياً،  دوالر  مليـون   120
الفلسـطينية إلـى أوروبـا الشـرقية واألردن والجزائـر 
الصناعيـة  المنتجـات  وكباقـي  وألمانيـا.   وقطـر 
الفلسطينية، يتم تنظيم سوق األدوية وفقاً لبروتوكول 
دول  بيـن  الماليـة  العالقـات  ينظـم  الـذي  باريـس 
االحتـالل »إسـرائيل« والسـلطة الفلسـطينية، والـذي 
يعتبـر اإلطـار االقتصـادي المكمـل التفاقيـة أوسـلو، 
ويحـدد العالقـات االقتصاديـة مـع حكومـة االحتـالل 
مـن حيـث آليـات االسـتيراد والتصديـر والضرائـب.

هـذه  علـى  التضيـق  علـى  االحتـالل  حكومـة  تعمـل 
الفلسـطينية  السـوق  إغـراق  خـالل  مـن  الشـركات 
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كمـا  منافسـة،  بأسـعار  »اإلسـرائيلية«  باألدويـة 
إنتـاج  عمليـة  تأخيـر  علـى  االحتـالل  حكومـة  تعمـل 
الـدواء الفلسـطيني، مـن خـالل تأخيـر المـواد الخـام 
الدوائـي  التصنيـع  عمليـة  أجـل  مـن  المسـتوردة 
وذلـك بحجـة  المخبريـة،  المسـتلزمات  مـن  وغيرهـا 
الفحـص األمنـي.1  عـالوة علـى ذلـك، أصـرت وزارة 
إلـى  الصحـة اإلسـرائيلية علـى أن اسـتيراد األدويـة 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة لن يُسـمح بـه إال لألدوية 
المسـجلة فـي »إسـرائيل«.  هـذا القـرار يعنـي ضمنـاً 
أن السـوق العربـي المجـاور )مـع اسـتثناءات بسـيطة( 
االسـتفادة  ومـن  منـه،  الفلسـطينيين  حرمـان  سـيتم 
السـوق  فـإن  وبالتالـي،  فيـه.   المنتجـة  األدويـة  مـن 
الفلسـطيني غيـر قـادر علـى الحفـاظ علـى عالقـات 
االسـتيراد أو التصديـر مـع أقـرب األسـواق وأكثرهـا 
طبيعيـة.  ومـن بيـن المنتجـات الصيدالنيـة المهمـة 
األخرى التي تم منع الوصول إليها، األدوية الرخيصة 
المصنعـة فـي الهنـد، والصيـن، والواليـات المتحـدة.  
ينبـع هـذا االسـتثناء مـن حقيقـة أن األدويـة المسـجلة 
فـي »إسـرائيل« يتـم اسـتيرادها، بشـكل رئيسـي، مـن 

وأسـتراليا.2 الشـمالية  وأمريـكا  األوروبـي  االتحـاد 

والمتعـددة  »اإلسـرائيلية«  الشـركات  وتسـتغل 
الجنسـيات الموقـف المذكـور بطـرق عـدة، فمـن أكبـر 
Perri�و Teva )أربـع شـركات أصليـة فـي »إسـرائيل« 
go Israel - Agis وTaro وDexcel Pharma سـابقاً(، 

إلـى الشـركات األصغـر )مثـل Trima(، تتمتـع جميـع 
الشـركات اإلسـرائيلية بسـهولة وحريـة الوصـول إلـى 
السـوق الفلسـطينية، وبطـرق تتضمـن تهربـاً ضريبيـاً 
وجمركيـاً، مـا يزيـد العـبء علـى االقتصـاد المحلـي 
)مثـل تغييـر الشـاحنات عند نقاط تفتيـش البضائع(.  
اإلسـرائيليين  والـوكالء  المصنعيـن  علـى  يتعيـن  وال 
فـي  بيعهـا  أجـل  مـن  منتجاتهـم  مـن  أيٍّ  تعديـل 
األراضـي الفلسـطينية المحتلـة.  نتيجـة لذلـك، يمكن 
بيـع  الجنسـيات،  والمتعـددة  اإلسـرائيلية  للشـركات 
األدويـة التـي ال تحمـل عالمـات باللغـة العربيـة إلـى 
السـكان الذيـن يتحدثـون العربيـة.  شـركات األدويـة 
 )Pfizer( المثـال  سـبيل  علـى  الجنسـيات،  متعـددة 
فـي  والتمويـل  »التنميـة  واالقتصاديـة.   االجتماعيـة  السياسـات  مرصـد    1

.54 ص   ،2013 فلسـطين«.  
Captive Economy The Pharmaceutical Industry and the Is�“  2
raeli Occupation“. Who profits the Israeli occupation indus�
2PScpWo/try. Please check the following link: https://bit.ly

و)AstraZeneca( و)Bayer(، تواجـه منافسـة قليلـة أو 
معدومـة مـن صناعـة األدويـة األرخـص، نتيجـة لقيـود 
األدويـة  تسـجيل  علـى  اإلسـرائيلية  الصحـة  وزارة 
السـوق  علـى  القيـود  هـذه  وتطبيـق  إسـرائيل،  فـي 
التسـعير  ذلـك سياسـات  إلـى  أضـف  الفلسـطينية.  
المختلفـة  االجتماعيـة  الشـرائح  تراعـي  ال  وغيرهـا 
االجتماعيـة  الشـرائح  خـالل  فمـن  للدخـل،  وفقـاً 
األمـراض  نسـبة  عـن  الكشـف  نسـتطيع  المختلفـة، 
المزمنـة، وأي الشـرائح االجتماعيـة تعانـي منها أكثر، 
وعمليـة تسـعير األدويـة يجـب أن تكـون وفقـاً الحتيـاج 
يسـتنزف  قـد  الـذي  دخلهـم  مراعـاة  مـع  المرضـى 
العـالج جـزءاً كبيـراً منـه، وهـذا تكفلـه دولـة االحتـالل 
مـن خـالل تأميناتهـا المختلفـة لـ«اإلسـرائيليين«، إال 
أن هـذا ال يحصـل فـي الحالـة الفلسـطينية حتـى عند 

االحتـالل.3 مصانـع  مـن  االسـتيراد 

وبعيـداً عـن ممارسـات حكومـة االحتالل إلضعاف كل 
مـا يمّكـن الفلسـطينيين اقتصاديـاً، هنالـك عـدد مـن 
السياسـات التـي تتبعهـا السـلطة الفلسـطينية، والتـي 
تضع عبئاً إضافياً على شركات التصنيع الدوائي في 
فلسـطين، وذلـك مـن خـالل اسـتيراد األدوية األجنبية 
و«اإلسـرائيلية«، وإدخالهـا إلـى السـوق الفلسـطينية.  
عمليـة االسـتيراد هـذه تكلـف مـا يقـارب 111 مليـون 
دوالر سـنوياً، ويصنف اسـتيراد األدوية كتاسـع سـلعة 
مـن حيـث تكلفـة االسـتيراد،4 وحصـة االسـتيراد مـن 
األدوية والبضائع اإلسرائيلية تقارب 60 مليون دوالر 
أمريكـي سـنوياً، مـا يزيـد ويعمـق الفجـوة فـي التوجـه 
نحـو االسـتقاللية وإنهـاء التبعيـة فـي االقتصاد.  ومن 
المهـم اإلشـارة، هنـا، إلـى أن المرصـد كان قـد أعـد 
اإلنفـاق  حـول   ،2019 العـام  بدايـة  صـدرت  دراسـة 
الحكومـي علـى األدويـة والمسـتلزمات الطبيـة، التـي 
أدت، بشكل كبير، إلى عجز في الموازنة المخصصة 
لقطـاع الصحـة، إذ كشـف التقريـر الصحـي السـنوي 
واللقاحـات  األدويـة  مصروفـات  أن   ،2017 للعـام 
المسـتودعات  مـن  والمسـتهلكات  المخبريـة  والمـواد 
المركزيـة فـي وزارة الصحـة، وصلـت فـي العام 2017 
إلى ما يقارب 289,791,604 شواكل، تذهب معظمها 
للمستشـفيات فـي فلسـطين )60% مـن األدوية، و%90 

.Ibid  3
4  الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني.  »إحصـاءات التجـارة الخارجيـة 

.151 ص   ،»2017 والخدمـات  للسـلع  المرصـودة 
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الرعايـة  مراكـز  وتليهـا  الطبيـة(  المسـتهلكات  مـن 
و%9.3  األدويـة،  مـن   %37.3( األوليـة  الصحيـة 
المصروفـات  وتقـدر  الطبيـة(.1   المسـتهلكات  مـن 
لألدويـة  المخصصـة  المصاريـف  مـن   2017 للعـام 
بنحـو 214,852,572  المخبريـة  والمـواد  واللقاحـات 
شـيكاًل لألدويـة، و33,849,957 شـيكاًل للمسـتهلكات 
مـن  شـواكل   248,702,509 بمجمـوع  أي  الطبيـة، 
لألدويـة  خصصـت  شـواكل   289,791,604 أصـل 

الطبيـة.2 والمسـتهلكات 

وقـد بلغـت أعـداد المنشـآت والعامليـن فـي القطـاع 
المركـزي لإلحصـاء  الجهـاز  لبيانـات  الدوائـي وفقـاً 
مؤسسـة   16 تحديـداً،   2017 للعـام  الفلسـطيني 
تعمـل فـي صناعـة المنتجـات الصيدالنيـة األساسـية 
 14 منهـا  ومسـتودعات(،  )مصانـع  ومسـتحضراتها 
مؤسسـة فـي الضفـة الغربيـة )خمـس منهـا مصانـع 
أدويـة(، وتشـغل هـذه المؤسسـات مـا يقـارب 1,785 
فـي   1,725 منهـم  بالمجمـل،  وعامـاًل/ة  موظفـاً/ة 

وزارة  سياسـات  »حـول  واالقتصاديـة.   االجتماعيـة  السياسـات  مرصـد    1
ونقـص  الطبيـة  والتحويـالت  الموازنـة  فـي  مراجعـة  الفلسـطينية:  الصحـة 

.25 ص   ،2019 األدويـة«، 
2  المصدر السابق، الصفحة نفسها.

الضفـة الغربيـة.3  وتبلـغ قيمـة اإلنتـاج السـنوي وفقـاً 
أمريكـي  دوالر  مليـون   130 يقـارب  مـا   2017 للعـام 
فـي كل فلسـطين، منهـا حوالـي 128 مليـون دوالر فـي 

الغربيـة.4 الضفـة 

لـدى التمعـن في المشـاكل التـي تواجه قطاع التصنيع 
إنتـاج  فـي  القانونـي  الحـق  إلـى  واسـتناداً  الدوائـي، 
فلسـطينياً؛  األسـمى  الهـدف  إلـى  ووصـوالً  الـدواء، 
التبعيـة  وإنهـاء  االقتصـادي،  االنفـكاك  عمليـة  وهـو 
القتصـاد االحتـالل، تحتـاج السـلطة الفلسـطينية إلـى 
قـرار سياسـي حقيقـي وأصيـل، حيـث إن اإلمكانيـات 
المتاحـة للفلسـطينيين محـدودة، إال أنهـا مـن الممكن 
التبـادل  عالقـات  علـى  كبيـر،  وبشـكل  تؤثـر،  أن 
االقتصـادي مـع حكومـة االحتـالل، ما يـؤّدي في نهاية 
يعمـل علـى  واقـع جديـد  إنتـاج  إعـادة  إلـى  المطـاف 
اكتسـاب حقـوق اقتصاديـة أكبر وأوسـع للفلسـطينيين 
قطـاع  وفـي  الشـاملة.   التحـرر  عمليـة  إطـار  فـي 
أن  مـن  الرغـم  وعلـى  الدوائـي،  واإلنتـاج  التصنيـع 
الـدواء يشـكل جـزء كبيـر مـن مكوناتـه مـواد خـام غيـر 
3  الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني.  مـن بيانـات »تعـداد المؤسسـات 
االقتصـادي«،  النشـاط  حسـب  االقتصاديـة  المؤشـرات  وأهـم  والعامليـن 

.2017
4  المصدر السابق.
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لحزينـة  الكثيـر  يوفـر  قـد  كقطـاع  فإنـه  فلسـطينية، 
ضرائـب  خـالل  مـن  وذلـك  الفلسـطينية،  السـلطة 
القيمـة المضافـة، وضريبة الدخـل، والتراخيص، كما 
إنها تسـاهم، وبشـكل أساسـي، في الحد من معدالت 
البطالـة المرتفعـة، مـا ينعكـس علـى عجلـة االقتصـاد 

ككل. الفلسـطيني 

لـذا، يجـب علـى الحكومـة الفلسـطينية العمـل علـى 
الفلسـطينية  الدوائـي  التصنيـع  قطـاع  حصـة  رفـع 
بشـكل  األجنبيـة  األدويـة  واسـتبدال  السـوق،  داخـل 
عـام، واألدوية »اإلسـرائيلية« بشـكل خـاص، بمنتجات 
دوائيـة فلسـطينية حسـب المسـتطاع.  كمـا تسـتطيع 
السـلطة تفعيل الشـراكة ما بين الحكومة الفلسطينية 
ومـا بيـن مصنعـي األدويـة الفلسـطينيين، وذلـك مـن 
خـالل تبنـي مشـاريع مشـتركة وفـق أسـس واتفاقيـات 
وطنيـة  خطـة  إطـار  ضمـن  تكـون  الطرفيـن،  بيـن 
شـاملة لالنفـكاك عـن االقتصـاد »اإلسـرائيلي«، مثـل 
إنشـاء خطـوط إنتـاج جديـدة، ومصانـع تتقاسـم فيهـا 
السـلطة  تلتـزم  أن  علـى  المحليـة،  المصانـع  األدوار 
الفلسـطينية بالتوريـد منهـا.  كمـا إن هـذا ينعكـس، 
فـي  التشـغيل  فـرص  زيـادة  علـى  مباشـر،  بشـكل 
فلسـطين، وزيـادة اإليـراد الضريبـي المحلـي العائـد 
إلـى خزينـة الحكومـة فـي مقابـل التخفيـف مـن أموال 

التـي تجنيهـا حكومـة االحتـالل. المقاصـة 

خـالل  مـن  المحليـة،  السـوق  عمليـة ضبـط  إن  كمـا 
إدراج نظـام تسلسـل لألدويـة، يسـهل علـى الحكومـة 
الفلسـطينية متابعـة األدويـة فـي السـوق.  كمـا يجـب 
تفعيـل عمـل الضابطـة الجمركية بشـكل أنجـع، لتكون 
هنالـك مراقبـة وضبـط لألدوية الموجودة في السـوق 

الفلسـطينية.

وتسـتطيع السـلطة الفلسـطينية أن تشـجع المصانـع 
التراخيـص  إجـراءات  تسـهيل  خـالل  مـن  المحليـة، 
على المصانع، وتسـتطيع أن تدعم توجهات المصانع 
فـي الطاقـة البديلـة كالخاليـا الشمسـية، عوضـاً عـن 
بربـط  السـلطة  وقيـام  العاديـة،  الكهربـاء  عـدادات 
عمـل مصانـع التغليف والتعليب الفلسـطينية ومصانع 
األدويـة  إنتـاج  عمليـة  مـع  والبالسـتيك  الكرتـون 
االقتصـادي  التبـادل  سلسـلة  تكتمـل  حتـى  المحليـة، 

الوطنـي.

الحكومـة  الخارجـي، فعلـى  المسـتوى  علـى  أمـا 
عمليـات  تسـهيل  فـي  مباشـر،  بشـكل  تسـاهم،  أن 
التصديـر إلـى الخـارج، وأن تدعـم منتجاتنـا الوطنيـة 
فـي األسـواق العالميـة، وذلـك مـن خـالل عقـد وإبـرام 
اتفاقيـات مـع الـدول، مـا يسـهل علـى مصانـع األدويـة 
المحليـة تطويـر ذاتهـا وتحسـين أدائهـا.  هذا جميعه، 
األدويـة  تسـعى مصانـع  أن  تأكيـد،  وبـكل  يسـتدعي، 
المحلية إلى تحسـين المنتج الدوائي الفلسـطيني من 
حيـث الجـودة، ومن حيث السـعر، فجـودة الدواء تعني 
رعايـة صحيـة أعلـى للمواطـن، وتمكيـن المواطـن مـن 
الحصـول علـى الـدواء، مـن خـالل مراجعـة عمليـات 
التسعير، يجعل المنظومة الصحية في أمان مستمر.

المصادر والمراجع:

• الفلسـطيني.  	 لإلحصـاء  المركـزي  الجهـاز 
»إحصـاءات التجـارة الخارجيـة المرصودة للسـلع 

.2017 والخدمـات«، 

• علـى 	 »الحصـول  العالميـة.   الصحـة  منظمـة 
األدويـة األساسـية كجـزء من الحـق في الصحة«: 

2Q0gBDr/ly.bit//:https

• الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، مجلـس حقـوق 	
اإلنسـان.  »تقريـر المقـرر الخـاص المعنـي بحـق 
كل إنسـان فـي التمتـع بــأعلى مــستوى ممكـن من 
الصحـة البدنيـة والعقليـة، أنانـد غروفـر بشـأن 
إمكانيـة الحصـول علـى األدويـة«.  الـدورة الثالثـة 
والعشـرون، بنـد 3 مـن جـدول األعمـال: 2013: 

30gB2AI/ly.bit//:https

• الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسـطيني.  بيانات 	
»تعـداد المؤسسـات والعامليـن وأهـم المؤشـرات 
االقتصاديـة حسـب النشـاط االقتصـادي«، 2017.

• 	Phar�  The  Economy  Captive“  .profits  Who
Occu�  Israeli  the  and  Industry  maceutical
 occupation Israeli  the profits  Who .”pation
 :link  following  the  check  Please  .industry

2PScpWo/ly.bit//:https

• واالقتصاديـة.  	 االجتماعيـة  السياسـات  مرصـد 
.2013 فلسـطين«،  فـي  والتمويـل  »التنميـة 
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التزامـات  مـن  نوعـان  هنـاك 
فـي  بالحـق  يتعلـق  فيمـا  الدولـة 
الحقـوق  أحـد  بصفتـه  الصحـة 
العهـد  فـي  الـواردة  األساسـية 
بالحقـوق  الخـاص  الدولـي 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
إنجـازه  يجـب  األول  والثقافيـة؛ 
مرتبـط  وهـو  تراكمـي،  بشـكل 
الثانـي  والنـوع  المـوارد،  بتوفـر 
مباشـر  تأثيـر  ذو  فـوري  التـزام 
وال  تأخيـر،  دون  إعمالـه  يجـب 
مـن  المـوارد  بتوافـر  لـه  عالقـة 

. مـه عد

فـي  التراكميـة  االلتزامـات 
القانون الدولي لحقوق اإلنسـان

االلتزامـات  مفاهيـم  وردت 
االقتصاديـة  للحقـوق  التراكميـة 
)التـي  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
تنطبـق علـى الحـق فـي الصحـة( 
فـي عـدد مـن المواثيـق الدوليـة، 
الدولـي  العهـد  مقدمتهـا  وفـي 
االقتصاديـة  بالحقـوق  الخـاص 
الـذي  والثقافيـة،  واالجتماعيـة 
سـمح للـدول األطـراف باإلعمـال 
التدريجـي لاللتزامات، والسـماح 
هـذه  تحقيـق  بإنجـاز  كذلـك 
حيـث  تراكمـي،  بشـكل  الحقـوق 
نصـت المـادة  الثانيـة مـن العهـد 
علـى أن »تتعهـد كل دولـة طـرف 
تتخـذ،  بـأن  العهـد  هـذا  فـي 
بمفردهـا وعـن طريـق المسـاعدة 
والسـيما  الدولييـن،  والتعـاون 
االقتصـادي  الصعيديـن  علـى 
والتقنـي، وبأقصـى مـا تسـمح بـه 
يلـزم مـن  مـا  المتاحـة،  مواردهـا 
خطـوات لضمـان التمتـع الفعلـي 
المعتـرف  بالحقـوق  التدريجـي 
بهـا فـي هـذا العهـد، سـالكة إلـى 

المناسـبة،  السـبل  جميـع  ذلـك 
تدابيـر  اعتمـاد  سـبيل  وبخاصـة 
الـدول  وتتعهـد  تشـريعية.  
بـأن  العهـد،  هـذا  فـي  األطـراف 
الحقـوق  ممارسـة  جعـل  تضمـن 
هـذا  فـي  عليهـا  المنصـوص 
العهـد بريئـة من أي تمييز بسـبب 
الجنـس،  أو  اللـون،  أو  العـرق، 
الـرأي  أو  الديـن،  أو  اللغـة،  أو 
أو  سياسـي،  غيـر  أو  سياسـياً 
االجتماعـي،  أو  القومـي  األصـل 
غيـر  أو  النسـب،  أو  الثـروة،  أو 

األسـباب. مـن  ذلـك 

وكذلـك مـا نصـت عليـه اتفاقيـة 
 4 المـادة  فـي  الطفـل  حقـوق 
كل  األطـراف  الـدول  »تتخـذ 
واإلداريـة  التشـريعية  التدابيـر 
المالئمـة  التدابيـر  مـن  وغيرهـا 
بهـا  المعتـرف  الحقـوق  إلعمـال 
وفيمـا  االتفاقيـة.   هـذه  فـي 
االقتصاديـة  بالحقـوق  يتعلـق 
تتخـذ  والثقافيـة،  واالجتماعيـة 
التدابيـر  هـذه  األطـراف  الـدول 
مواردهـا  حـدود  أقصـى  إلـى 
المتاحـة، وحيثمـا يلـزم، في إطار 

الدولـي«. التعـاون 

حقـوق  اتفاقيـة  فـي  وجـاء 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة المـادة 
2/4 »تتعهـد كل دولـة مـن الـدول 
التدابيـر  باّتخـاذ  األطـراف 
تتيحـه  مـا  بأقصـى  الالزمـة 
المـوارد المتوافرة لديها، وحيثما 
يلـزم، في إطـــار التعـاون الدولي، 
إعمـال  إلـى  تدريجيـاً  للتوصـل 
ـاً، دون  تامَّ هـذه الحقـوق إعمـاالً 
اإلخـالل بااللتزامـات الواردة في 
هـذه االتفاقيـة والواجبة التطبيق 

الدولـي. للقانـون  وفقـاً  فـوراً، 

الحق في الصحة 
وااللتزامات 

التراكمية والفورية

المحامي

بهجت الحلو
منسق التوعية والتدريب
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ولكـن مبـدأ اإلنجـاز التراكمـي قـد 
يسـاء تفسـيره، وكأن الـدول ليـس 
عليهـا حمايـة الحقـوق االقتصادية 
وفـي  والثقافيـة،  واالجتماعيـة 
الصحـة،  فـي  الحـق  مقدمتهـا 
المـوارد  توافـر  بعـدم  متذرعـًة 
تمامـاً،  العكـس  فعلـى  الكافيـة.  
التزامـاً  تفـرض  المعاهـدات  فـإن 
مالئمـة  التخـاذ خطـوات  مباشـراً 
لهـذه  الكامـل  التحقيـق  تجـاه 
المـوارد،  انعـدام  وإن  الحقـوق، 
أو  السـلبية،  يبـرر  ال  ضعفهـا،  أو 
إلعمالهـا. حـدود  بـدون  التأجيـل 

أن  علـى  الـدول  العهـُد  حـث  لقـد 
تثبت أنها تقوم بكل جهد لتحسـين 
االقتصاديـة  بالحقـوق  التمتـع 
بغـض  والثقافيـة،  واالجتماعيـة 
النظـر عـن المـوارد المتاحـة لهـا، 
ومهما كانت شحيحة، فعلى الدولة 
أن تجعـل مـن حصـول الجميع على 
الحـد األدنـى مـن الحقـوق، أولويـة 
التـي  لهـا، وأن تسـتهدف البرامـج 
شـين واألقل  تحمـي الفقراء والمهمَّ

حظـاً.

المتعلقـة  االلتزامـات  أواًل. 
والحـد  التراكمـي  بالتطبيـق 
المتوفـرة: المـوارد  مـن  األقصـى 

أن . 1 الـدوام،  علـى  الـدول،  علـى 
تبـذل كل جهـد ممكـن لتحسـين 
االقتصاديـة  بالحقـوق  التمتـع 
وفـي  والثقافيـة،  واالجتماعيـة 
الصحـة،  فـي  الحـق  مقدمتهـا 
واسـتعمال الحـد األقصـى مـن 
فـي  بمـا  المتوفـرة،  مواردهـا 
ذلـك الموارد البشـرية والمالية 
واللوجسـتية، والتركيـز علـى أن 
تشـمل مظلة الموارد المتوافرة 
واألقـل  والمهمشـين  الفقـراء 

حظـاً.

يعنـي . 2 ال  التراكمـي  التحقيـق 
الحريـة الكاملـة فـي التصـرف 
حتـى ولـو تبنت الدول مجموعة 
السياسـاتية  اإلجـراءات  مـن 
الصحـة،  فـي  الحـق  لتطبيـق 
التـي  اإلجـراءات  أن  بمعنـى 
هـذا  إلعمـال  الـدول  تقرهـا 
الحـق، يجـب أن تكـون معقولـة 
وخاضعـة للرقابـة.  فمـن حيـث 
اإلجـراءات  تكـون  أن  يجـب 
معقولـة، فقـد تضمنـت المـادة 
االختيـاري  البروتوكـول  مـن   8
الدولـي  بالعهـد  الملحـق 
الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة 
والثقافيـة،  واالجتماعيـة 
وبخاصـة الفقـرة الرابعـة منـه، 
مـا يلـي: »عنـد بحـث البالغـات 
البروتوكـول،  هـذا  بموجـب 
معقوليـة  فـي  اللجنـة  تنظـر 
تتخذهـا  التـي  الخطـوات 
للجـزء  وفقـاً  الطـرف  الدولـة 
وبذلـك  العهـد،  مـن  الثانـي 
تضـع اللجنـة فـي اعتبارهـا أن 
الدولـة الطـرف يمكن أن تعتمد 
طائفـة مـن التدابيـر السياسـية 
المنصـوص  الحقـوق  لتنفيـذ 
وعليـه،  العهـد«.   فـي  عليهـا 
باإلعمـال  االلتـزام  أن  نسـتنج 
التراكمـي والتدريجـي للحقوق، 
ومـن بينهـا الحـق فـي الصحـة، 
الضعيفـة،  المـوارد  ظـل  فـي 
مرتبـط بسياسـات الدولـة التي 
يجـب أن تكـون معقولة وتراعي 
فـي  التقشـف  بتدابيـر  القيـام 
ال  التـي  الحكوميـة  النفقـات 
تحظـى باألولوية مقارنة بالحق 
برنامـج  إن   - الصحـة  فـي 
الصحـة  قطـاع  علـى  اإلنفـاق 

النفقـات  برامـج  علـى  مقـدم 
الـوزرات  ونثريـات  التشـغيلية 
يجـب  حيـث  ومـن  الرسـمية.  
مراقبـاً،  التطبيـق  يكـون  أن 
المؤشـرات  اسـتعمال  فيمكـن 
والمعاييـر لقيـاس مـدى التقدم 
فـي  التراجـع  أو  التوقـف  أو 
االلتزامـات،  هـذه  إعمـال 
فـي  الحـق  بمؤشـرات  وربطهـا 
الصحـة التـي تضمنتها أهداف 
 ،2030 المسـتدامة  التنميـة 
بصفتهـا المعايير األكثر حداثة 
ومهنيـة للرقابـة علـى الحـق في 
إلـى  الرجـوع  ويمكـن  الصحـة، 
المؤشـرات المرتبطـة بالهـدف 
التنميـة  أهـداف  مـن   3 رقـم 
يبلـغ  التـي   ،2030 المسـتدامة 

هدفـاً.  17 عددهـا 

تأثيـر  ذات  االلتزامـات  ثانيـًا. 
شـر مبا

مباشـرة  التزامـات   5 هنالـك 
إلعمـال الحـق في الصحة مرتبطة 
االقتصاديـة  الحقـوق  وبباقـي  بـه 
وهـي:  والثقافيـة،  واالجتماعيـة 
خطـوات  واتخـاذ  التمييـز،  عـدم 
تـؤدي  إجـراءات  وتجنـب  فوريـة، 
األدنـى  الحـد  وتحقيـق  للتراجـع، 
وأن  الرئيسـية،  االلتزامـات  مـن 
جميـع االلتزامـات ال تخضـع لتوفر 

التراكمـي. والتحقيـق  المـوارد 

عـدم التمييـز: يقصـد بالتمييـز . 1
الـوارد فـي المـادة 2 في كل من 
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي 
القضـاء  واتفاقيـة  اإلعاقـة، 
التمييـز  أشـكال  جميـع  علـى 
أو  تفريـق  أي  المـرأة،  ضـد 
إقصـاء أو تقييـد علـى أسـاس 
هـدف  أو  تأثيـر  ولـه  محظـور، 
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االعتـراف  إلغـاء  أو  إعاقـة 
حقـوق  وممارسـة  والتمتـع 
اإلنسـان والحريـات األساسـية 
السياسـية،  المجـاالت  فـي 
واالجتماعيـة،  واالقتصاديـة، 
أي  أو  والمدنيـة،  والثقافيـة، 
عـدم  ويعتبـر  آخـر.   مجـال 
فـي  أساسـية  صفـة  التمييـز 
مثـل  اإلنسـان؛  حقـوق  جميـع 
المختلفـة  األجـور  حظـر 
العمـل  عـن  والنسـاء  للرجـال 
نفسـه، وعـدم حصـول مواطنـي 
علـى  الحدوديـة  المناطـق 

بشـكل  الصحيـة  الخدمـات 
اآلخريـن،  مـع  ومتسـاٍو  مالئـم 
التمييـز  حظـر  يجـب  حيـث 
واللـون،  العـرق،  علـى  المبنـي 
والديـن،  واللغـة،  والجنـس، 
والمنشـأ  والـرأي،  والسياسـة، 
االجتماعـي،  أو  الوطنـي 
واإلعاقـة،  والمولـد،  والملكيـة، 
أو أي وضـع آخـر كمـا تضمنتـه 
العالمـي  اإلعـالن  متـون 
اتفاقيـات  وجميـع  والعهديـن 

اإلنسـان. حقـوق 

التمييـز هـو  بعـدم  االلتـزام  إن 
الدولـة وال  فـوري علـى  التـزام 
عالقـة لـه بالمـوارد، بـل التـزام 
المتأصلـة  بالكرامـة  مرتبـط 
باإلنسـان، ويجب حظر التمييز 
ضمـان  حيـث  مـن  الشـكلي 
وقوانينهـا  الدولـة  خلـو دسـتور 
ووثائـق سياسـاتها مـن التمييـز 
ومثالـه  محظـورة،  ألسـباب 
النسـاء  القوانيـن  تحـرم  أاّل 
الخدمـات  مـن  االسـتفادة  مـن 
المسـاواة  قـدم  علـى  الصحيـة 
التمييـز  وحظـر  الرجـال،  مـع 
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الموضوعـي، ومـا يتضمنـه مـن 
مسـتوى  علـى  التمييـز  حظـر 
فيقـع  الفئـات،  أو  اإلجـراءات 
علـى عاتـق الدولة مجموعة من 
التـي تيسـر وتوفـر  اإلجـراءات 
وتمكـن وصول األشـخاص ذوي 
الرعايـة  مرافـق  إلـى  اإلعاقـة 

عوائـق. دون  الصحيـة 

فـي . 2 فوريـة:  خطـوات  اتخـاذ 
يمكـن  قـد  الـذي  الوقـت 
االقتصاديـة  الحقـوق  تطبيـق 
واالجتماعيـة والثقافيـة بشـكٍل 
علـى  تراكميـة،  بطريقـة  كامـل 
خطـوات  تتخـذ  أن  الـدول 
ملموسة ومخططة وهادفة بكل 
الطـرق الممكنـة، وذلـك خـالل 
وقـت قصيـر بشـكٍل معقول بعد 
المصادقـة علـى العهـد الدولـي 
الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة 
والثقافيـة  واالجتماعيـة 
فمثـاًل  األخـرى،  والمعاهـدات 
الخطـط  تحضيـر  يجـب 
العمـل،  وبرامـج  والسياسـات 
القوانيـن  تعديـل  أو  وتبنـي 
بنـود  وتخصيـص  الصلـة،  ذات 

الموازنـة.

خطـوات  اتخـاذ  الـدول  وعلـى 
كامـل  تحقيـق  نحـو  فوريـة 
االقتصاديـة  للحقـوق 
والثقافيـة.   واالجتماعيـة 
الطـرف  الدولـة  علـى  فمثـاًل 
مبـادرات  بتنظيـم  تقـوم  أن 
المتخـذة،  اإلجـراءات  تقييـم 
وقيـاس أثـر أنشـطتها وعـرض 
ترقـى  لقـاءات  فـي  النتائـج 
مسـتوى  علـى  تكـون  لكـي 
مشـاورات وطنيـة لقيـاس مـدى 
الـواردة  بااللتزامـات  الوفـاء 

أمثلـة  ومـن  المعاهـدات،  فـي 
فـي  للحـق  الفوريـة  الخطـوات 
إعمالهـا  يجـب  التـي  الصحـة 

تأخيـر: دون 

تقييـم الوضـع الحالي للتمتع  	
بالحـق في الصحة ومراجعة 

القوانين والتشريعات.

خطـة  	 علـى  المصادقـة 
عمـل  خطـة  اسـتراتيجية، 
ذات أهـداف محـددة زمنيـاً، 
للقيـاس  قابلـة  ونشـاطات 
لغـرض  واضـح  بشـكٍل 
الحقـوق،  تلـك  تحقيـق 
وتبنـي القوانين والسياسـات 
الخطـة،  لتنفيـذ  الالزمـة 
وتخصيـص الموارد المتاحة 
لتحقيـق األهـداف المحـددة 
ومراقبـة  الخطـة،  فـي 
فـي  يتحقـق  الـذي  التقـدم 
بوجـود  الطريـق  خارطـة 
ومؤشـرات  ومراحـل  بنـود 
بيانـات  وكذلـك  واضحـة، 

. مصنفـة

علـى  	 تظلـم  آليـات  إنشـاء 
مثـل  الوطنـي؛  المسـتوى 
المرضـى  شـكاوى  آليـات 
تدنـي  مـن  والمتضرريـن 
مسـتوى الخدمـات الصحيـة 
)شـكاوى  عـام  بشـكل 
الطبيـة،  التحويـالت 
الخاصـة  الفئـات  وشـكاوى 
التصلـب  مرضـى  مثـل 

. ) يحـي للو ا

تراجعيـة: . 3 إجـراءات  أي  تجنـب 
علـى الـدول تجنـب اإلجـراءات 
تراجـع  إلـى  تـؤدي  التـي 
التمتـع  مـن  الحالـي  المسـتوى 

»الحركـة  إن  بالحقـوق.  
بالحـق  يتعلـق  فيمـا  للخلـف« 
فـي الصحـة ممنوعـة، وإن أي 
متعمـدة  نكوصيـة  إجـراءات 
العهـد  مـن  المقصـود  بعكـس 
بالحقـوق  الخـاص  الدولـي 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
مزايـا  وإخضـاع  والثقافيـة، 
لالعتبـارات  بالحقـوق  التمتـع 
السياسـية، أو للفحص األمني، 
خرقـاً  ويشـكل  ممنـوع،  أمـر 
المسـاءلة  يوجـب  لاللتزامـات 

. سـبة لمحا ا و

األساسـية: . 4 االلتزامـات  ضمـان 
توافـر  ضمـان  بذلـك  ونعنـي 
األساسـية  الدنيـا  الحـدود 
ومثالـه  الصحـة،  فـي  للحـق 
توفيـر األدويـة الضروريـة كمـا 
عمـل  برنامـج  فـي  محـدد  هـو 
منظمـة الصحـة العالميـة حـول 
األدويـة الضرورية، ففي الوقت 
الـذي يمكـن تفهـم عـدم القـدرة 
الخدمـات  كافـة  توفيـر  علـى 
السـرطان،  لمرضـى  المقدمـة 
فإنـه ال يقبـل تحـت أي ذريعـة 
عـدم توفيـر تطعيمـات األطفال 
وتعتبـر  الـوالدة.   حديثـي 
التاليـة  األساسـية  االلتزامـات 
ذات الصلـة بالحـق فـي الصحة 
ترتبـط  ال  فوريـة  التزامـات 

بالمـوارد:

يـؤدي  	 إجـراء  أي  تجنـب 
غيـر  ومعاملـة  تمييـز  إلـى 
تقديـم  فـي  متسـاوية 

الصحيـة. الخدمـات 

للتخفيـف  	 إجـراءات  اتخـاذ 
الفقـر. علـى  والقضـاء 
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اسـتراتيجية  	 وتطبيـق  تبنـي 
للحـق  وطنيـة  عمـل  وخطـة 
تنفـذ  )الهيئـة  الصحـة  فـي 
تحقيقـاً وطنيـاً حول التأمين 

فلسـطين(. فـي  الصحـي 

األساسـية  	 األدويـة  توفيـر 
عمـل  برنامـج  عرفهـا  كمـا 
الدوليـة  الصحـة  منظمـة 
األساسـية. األدويـة  حـول 

تشـريعية  	 إجـراءات  اتخـاذ 
المنتجـات  وغيرهـا لحمايـة 
الدوائيـة مـن حيـث التوافـر، 
واآلثـار. والتكلفـة،  والتـداول، 

جميـع . 5 خضـوع  عـدم  ضمـان 
المـوارد  لتوفـر  الواجبـات 
ومثالـه  التراكمـي:  والتطبيـق 
الصحـة  فـي  الحـق  عالقـة 
بالحـق فـي تشـكيل االتحـادات 

المهنيـة والنقابـات واالنضمـام 
مـن   8 المـادة  بموجـب  إليهـا 
العهد الدولي الخاص بالحقوق 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
يعتبـر  األمـر  وهـذا  والثقافيـة، 
االلتزامـات  مـن  فوريـاً  التزامـاً 
وعـدم  االحتـرام  علـى  المبنيـة 
وال  الحقـوق،  فـي  التدخـل 
المـوارد.   توفـر  علـى  تعتمـد 
إن االلتـزام بضمـان الحـق فـي 
المهنيـة  االتحـادات  تشـكيل 
الصحيـة والطبيـة والتمريـض، 
أو االنضمـام إليهـا، ال يتطلـب 
مـوارد كبيـرة، ويجـب احترامهـا 
فـوراً.  ومـن حـق ضحايـا الحـق 
ائتـالف  تشـكيل  الصحـة  فـي 
لهـم، وصفحـات عبـر منصـات 
)الحـق  االجتماعـي  التواصـل 
فـي الصحـة مرتبـط بالحق في 

والتعبيـر(. الـراي  حريـة 

إن حقـوق اإلنسـان ملزمـة واجبـة 
االحتـرام والحمايـة، وإن الحـق في 
التـي  الحقـوق  أجـل  مـن  الصحـة 
لحقـوق  الدولـي  القانـون  كفلهـا 
اإلنسـان، وعلـى الرغـم من الموارد 
إلعمـال  توافرهـا  الـالزم  الطائلـة 
الدولـي  العهـد  فـإن  الحـق،  هـذا 
االقتصاديـة  بالحقـوق  الخـاص 
واالجتماعيـة والثقافيـة، قـدم فـي 
حـول  رؤيـة  منـه،  الثانيـة  المـادة 
تسـلكها  أن  يجـب  التـي  السـبل 
هـذا  إلعمـال  األطـراف  الـدول 
الحـق، والتدابيـر الواجـب اتخاذها 
الماليـة  الظـروف  كانـت  مهمـا 
كانـت  ومهمـا  الطـرف،  للدولـة 
خـالل  مـن  شـحيحة،  مواردهـا 
االلتزامـات التراكميـة التدريجيـة، 
واألخـرى الفوريـة التـي سـعت هذه 

توضيحهـا. إلـى  المقالـة 
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تُعـد مهـام القطـاع الصحـي المتعلقـة بعـالج األطفـال مـن 
أكثـر المهـام الدقيقـة والحساسـة، وتشـكل تحديـاً كبيـراً، 
مـا يلقـي علـى عاتـق القائميـن عليهـا واجبـاً الزم اإليفـاء 
بأقصـى درجـات االسـتجابة السـريعة والدقيقـة، وحيـن 
لوالدتـه  المتوّقـع  الموعـد  قبـل  »خديجـاً«  الطفـل  يولـد 
بثالثـة أسـابيع علـى األقـل، فمـن المرجـح أن يعانـي مـن 
مشـاكل صحّيـة وطبّيـة معّقدة، كصعوبـات في التنفس، أو 
عـدم اكتمـال الرئـة، أو مشـاكل في القلـب، أو عدم القدرة 
علـى التغذيـة عـن طريـق الفـم، األمـر الذي يسـتلزم عناية 

خاّصـة فـي أقسـام الرعايـة المركـزة لحديثـي الـوالدة.
حـول واقـع األطفـال الخـّدج وحديثـي الـوالدة فـي قطـاع 
غـزة، ومـدى تمتعهـم بالخدمـات الطبيـة الالزمـة، والتـزام 
لــ  يتحـدث  وتطويرهـا،  بتوفيرهـا  الواجـب  أصحـاب 
»فصليـة حقـوق اإلنسـان« د. عـالم أبـو حامـدة استشـاري 
وزارة الصحة لحضانات قطاع غزة، رئيس أقسـام حضانة 
العربـي  البـورد  علـى  الحاصـل  بغـزة،  الشـفاء  مستشـفى 
الخـدج  األطفـال  فـي طـب  والزمالـة  األطفـال،  فـي طـب 
وحديثـي الـوالدة مـن دولـة قطـر، ُنشـرت لـه أكثـر مـن 10 

العالميـة. الطبيـة  المجـالت  فـي  أبحـاث 

مستشـفيات  فـي  الحضانـات  أقسـام  علـى  عرفنـا  بدايـة، 
غـزة! قطـاع 

•  تشـتمل مستشـفيات القطـاع علـى 6 أقسـام حضانـة، 

حضانـات  أكبـر  الشـفاء  مستشـفى  حضانـة  وتعتبـر 
فلسـطين قاطبـة، تحتـوي علـى 46 حاضنـة، منهـا مغلقـة 
ومنهـا مفتوحـة، تخـدم مستشـفى الـوالدة، وهو أكبر قسـم 
شـهرياً،  والدة  حالـة   1200 يسـتقبل  القطـاع،  فـي  والدة 
وتسـتقبل الحضانـة حـاالت الرعايـة الخاصـة، والتدخـل 
مستشـفيات  كل  مـن  القلـب  أو  لألعصـاب  الجراحـي 
القطـاع.  يتكـون طاقمهـا الطبـي مـن 60 متخصصـاً فـي 
التمريـض، و23 طبيبـاً عامـاً ومتخصصـاً.  وتعمـل باقـي 
األخـرى  المستشـفيات  أهـم  فـي  المتوفـرة  الحضانـات 
ومستشـفى  األقصـى،  وشـهداء  اإلماراتـي،  كالهـالل، 
متابعـة  علـى  األوروبـي  والمستشـفى  لألطفـال،  النصـر 
الحـاالت األقـل خطـورة، نظـراً إلمكانياتهـا المحـدودة في 

التخصـص. هـذا 
أقسـام  تسـتقبلها  التـي  الحـاالت  طبيعـة  عـن  مـاذا 

؟ نـة لحضا ا

يكـون وزن  • نسـتقبل حـاالت خداجـة وخداجـة عاليـة، 
الطفـل يتـراوح مـا بيـن 700 إلـى 5000 جـرام، تعانـي مـن 
مشـاكل فـي التنفـس، ومشـاكل خلقيـة فـي العضـالت أو 
القلـب، أو تشـوهات فـي الجهـاز الهضمـي، منها ما يحتاج 
طبيـة  طاقـات  تتطلـب  ومتخصصـة،  عاجلـة  جراحـات 

خاصـة.
مـا أبـرز التحديـات التـي تواجـه العمـل فـي هـذه األقسـام 

واقع األطفال »الُخّدج« في قطاع غزة:
الجهود الحكومية تحقق نتائج إيجابية، وتطلعات 

لجهد أكبر يضمن حقهم في الصحة

حوار: نسمة الحلبي
منسقة اإلعالم والعالقات العامة في الهيئة المستقلة
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وتقديـم الخدمـات الطبيـة للخـدج؟

• نقـص المعـدات والكـوادر الطبيـة يعـد أكبـر التحديـات 
التـي تواجـه عملنـا وتطـوره، إال أن النتائـج جيـدة مقارنـة 
ذلـك، شـهدت  الرغـم مـن  المتوفـرة، فعلـى  باإلمكانيـات 
السـنوات األخيـرة تقدمـاً ملحوظـاً علـى مسـتوى تقديـم 
الخدمـات للخـدج وحديثـي الـوالدة في غـزة، وخالل العام 
الماضـي انخفضـت نسـبة الوفيـات مـن الخـدج إلـى %8، 
بعدمـا كانـت تصـل قبـل العـام 2012 إلـى 25%.  ونطمـح 
إلـى مزيـد مـن االهتمـام والدعـم السـتكمال التجهيـزات 
التغذيـة  لتجهيـز  كغرفـة  األقسـام  بتطويـر  الخاصـة 
الكـوادر  المهترئـة، ودعـم  الوريديـة، واسـتبدال األجهـزة 
الطبيـة وزيـادة أعدادهـم.  وال يمكـن بـأي حـال إغفـال 
التداعيـات الخطيـرة التـي تطـال مجمـل القطـاع الصحـي 
علـى  المتكـررة  والحـروب  والحصـار  االحتـالل  بفعـل 
القطـاع، كل ذلـك مـن شـأنه أن يؤثـر علـى فـرص بقـاء 
المواليـد علـى قيـد الحيـاة، ولعل أبرزها إشـكالية انقطاع 
الكهربـاء ونفـاد الوقـود، فحياة هـؤالء األطفال المعتمدين 
علـى األجهـزة فـي الحضانـات ال تتحمـل انقطـاع الكهرباء 

لدقائـق معـدودة.
بتطويـر  المطلـوب  االهتمـام  الصحـة  وزارة  تولـي  هـل 

الحضانـة؟ أقسـام 

كبيـر،  بشـكل  الحضانـات  فـي  تسـتثمر  الصحـة  وزارة   •
وتولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئة، نظراً لحساسية الخدج 
وخصوصيـة التعامـل معهـم، لذلـك تسـعى باسـتمرار إلـى 
تزويدهـا بأفضـل األجهـزة المتطـورة وجلبهـا مـن الخارج، 
حيـث تشـرف الـوزارة علـى »شـبكة حضانات قطـاع غزة«، 
ومـن خاللهـا تتم متابعة احتياجـات الحضانات والتواصل 
بيـن  الوفـاة  نسـبة  إلـى  وبالنظـر  المانحـة،  الجهـات  مـع 
حديثـي الـوالدة فـي فلسـطين، فهـي أقـل مـن دول عربيـة 
مجـاورة، وأحـد مؤشـرات الخدمـة الصحيـة التـي تقدمهـا 
الحكومـة لشـعبها يعكسـها نقـص فـي أعـداد الوفيـات مـن 
المرضـى.  ويعـود ذلـك إلـى تحسـن األجهـزة والحاضنات 
واسـتبدال البدائيـة بأخـرى متقدمـة، مـا أحـدث فرقاً في 
وحـاالت  جـداً،  ألوزان صغيـرة  الرعايـة  تقديـم  إمكانيـة 

معقـدة بحاجـة لجراحـة.
ماذا عن تطوير قدرات الكادر الطبي؟

لتطويـر  تدريبيـة  اعتمـاد خطـط  علـى  الـوزارة  تعمـل    •
الـذي  الخارجـي  التدريـب  خـالل  مـن  الـكادر  قـدرات 
القـدس، إال أن  المقاصـد فـي  يتـم عبـر مستشـفى  كان 
إشـكاليات التنقـل والسـفر تحـول دون اسـتكمال الـدورات 

التدريبيـة، فتوجهـت الـوزارة إلى التدريب داخل األقسـام، 
فـي تخصـص رعايـة حديثـي  دبلـوم متقـدم  واسـتحداث 
الخـدج  مجـال  فـي  التخصـص  ألن  ونظـراً  الـوالدة، 
وحديثـي الـوالدة مـن التخصصـات النـادرة فـي فلسـطين، 
كـون التعامـل يتـم مـع أطفـال حساسـين جـداً، ومناعتهـم 
ضعيفـة جـداً، تـم اسـتحداث بعـض البروتوكـوالت الطبيـة 
المتخصصـة للتعامـل مـع األطفـال.  لكـن ال يـزال هنـاك 
نقـص فـي التخصصـات الفرعيـة المهمـة التـي ال بـد مـن 

تطويـر كـوادر متخصصـة تتقنهـا.
الخدمـات  لدعـم  الرسـمية  الجهـات  مـن  المطلـوب  مـا 
الطبيـة المقدمـة لألطفـال الخـدج لتمكينهـم مـن حقهم 

الالزمـة؟ الطبيـة  الخدمـة  وتلقـي  فـي الصحـة 

•  أعتقد أنه في ظل األوضاع السيئة التي يعيشها قطاع 
غـزة، وفـي ظـل وجـود مقومـات نجـاح عمـل األقسـام مـن 
أجهـزة متطـورة ومتابعـة مسـتمرة مـن الجهـات الرسـمية 
سـواء محليـاً أو مـن خالل المؤسسـات الدوليـة التي تولي 
اهتمامـاً ورعايـة بشـكل دوري لتطويـر األداء، علـى وزارة 
الصحـة االهتمـام بالـكادر البشـري كـي يسـتطيع التعامـل 
فـإن  قليلـة،  المـوارد  كانـت  وان  المتطـورة،  األجهـزة  مـع 
توفـرت البيئـة المالئمـة التـي توفـر للكادر الطبـي حقوقه 
األساسـية كاملـة، عـالوة علـى الحوافـز، فيمكنـه تحقيـق 
والنتائـج  الطبيـة  الخدمـات  تقـدم  فـي  كبيـرة  إنجـازات 

العالجيـة.
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حظـي االعتـراف العالمـي بالحـق فـي الصحـة بمزيـد مـن التأكيـد فـي 
العـام  الصـادر  األوليـة  الصحيـة  بالرعايـة  الخـاص  ألما-آتـا  إعـالن 
1978، الـذي تعهـدت فيـه الـدول بوضـع منظومـات شـاملة للرعايـة 
الصحيـة لضمـان التوزيـع الفعـال والمنصف للموارد؛ سـعياً للمحافظة 
يوضـح  مـا  وهـو  عليهـا،  الدالـة  المؤشـرات  وتحسـين  الصحـة،  علـى 
األهمية البالغة التي تحتلها المسـألة الصحية ضمن دائرة انشـغاالت 
الـرأي العالمـي، وبروزهـا كأهـم مؤشـرات األهـداف التنمويـة لأللفية.  
ففـي مؤتمـر األمـم المتحـدة حـول البيئـة والتنمية المنعقـد في ريو دي 
جانيـرو بالبرازيـل، أو مـا عـرف بقمـة األرض العـام 1992، خصـص 
وترقيـة  »حمايـة  عنـوان  تحـت  الصحـة  لموضـوع  السـادس  الفصـل 
الصحـة«.  وتـم إبـراز االرتبـاط الوثيـق بيـن الصحـة والتنميـة، بدليـل 
أن المبـدأ األول مـن قـرار المؤتمـر حـول البيئـة والتنميـة ينـص علـى 
أ »البشـر هـم محـور التنميـة المسـتدامة ... وال بـد أن يعيشـوا حيـاة 
سـليمة ومنتجـة، وفـي تناسـق مـع الطبيعـة«، ونظـراً الرتباطهـا الوثيـق 
بأبعـاد التنميـة، فقـد أولـى المجتمـع الدولـي أهميـة بالغـة للمسـألة 
الصحيـة فـي مختلـف اللقاءات والمؤتمرات المنعقدة، من قمة األرض 
العـام 1992، إلـى مؤتمـر األمـم المتحـدة بنيويورك العـام 2015، الذي 

انبثقـت عنـه أهـداف التنميـة المسـتدامة 2030.

تـم البـدء فـي العمـل بشـأن خطـة التنمية لما بعد العـام 2015 انطالقاً 
مـن العـام 2010؛ أي قبـل التاريـخ المحـدد النتهـاء األهـداف اإلنمائيـة 
لأللفية بخمس سـنوات.  وفي أيلول/سـبتمبر من العام 2015، اجتمع 
رؤسـاء 193 دولـة فـي المقـر الرئيسـي لألمـم المتحـدة بنيويـورك، وتم 
اعتمـاد النـص النهائـي لخطـة التنميـة المسـتدامة فـي آفـاق 2030، 
التـي تضمنـت جيـاًل جديـداً من األهداف تضمن 17 هدفاً من أهداف 
التنميـة المسـتدامة، و169 غايـة مرتبطـة بهـا.  وجـاءت هذه األهداف 
لتحل محل األهداف اإلنمائية لأللفية، لتكون منطلقاً لتجسـيد جهود 
التنميـة بأبعادهـا الثالثـة إلـى غايـة العـام 2030.  وعلـى الرغـم من أن 
هـذه األهـداف والغايـات المدرجـة في خطـة التنمية المسـتدامة للعام 
أن  غيـر  الشـامل،  التطبيـق  وبقابليـة  العالمـي  بطابعهـا  تتسـم   2030
تجسـيدها علـى مسـتوى الـدول والحكومـات يتـم انطالقـاً مـن مراعـاة 
الظـروف الوطنيـة لـكل دولـة وتحديـد أولوياتها، حيث جاء في اإلعالن 
»كل دولـة يعـود لهـا قـرار تحديـد الغايـات الخاصـة بهـا علـى المسـتوى 
للطموحـات  االسـتجابة  أجـل  مـن  خصوصياتهـا  ومراعـاة  الوطنـي، 

العالمية«.

التنميـة  خطـة  عالمنـا:  »تحويـل  المعنونـة:  الجديـدة  الخطـة  تتكـون 
الـدول األعضـاء فـي  التـي وافقـت عليهـا  للعـام 2030«،  المسـتدامة 
و17  واحـد،  إعـالن  مـن   ،2015 أيلول/سـبتمبر  فـي  المتحـدة  األمـم 
علـى  وبنـاًء  غايـة.   و169  المسـتدامة،  التنميـة  أهـداف  مـن  هدفـاً 

الحقوق الصحية 
الهدف الثالث

من أهداف التنمية 
المستدامة 2030

Sustainable Development 
Goal (SDG3)

إسالم التميمي
مدير دائرة التدريب والتوعية 
والمناصرة – الهيئة المستقلة
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األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، توضـح خطـة 
لـم  وطموحـاً  نطاقـاً  المسـتدامة  التنميـة 
أولوياتهـا  تـزال  ال  إذ  مثيـل،  لهمـا  يسـبق 
تتمثـل فـي القضـاء علـى الفقـر، والصحـة، 
والتغذيـة،  الغذائـي،  واألمـن  والتعليـم، 
وتعزيـز الرخـاء، وحمايـة البيئة بحلول العام 
2030، علـى أن أهـداف التنمية المسـتدامة 
أيضـاً،  تضـم،  هدفـاً   17 عددهـا  البالـغ 
االقتصاديـة  األغـراض  مـن  واسـعة  طائفـة 
واالجتماعيـة والبيئيـة، فضـاًل عـن وعدهـا 
أكثـر سـلمية وشـمولية. بتشـكيل جمعيـات 

ويرجع االهتمام المتزايد بالبعد االجتماعي 
علـى  المسـتدامة  التنميـة  فـي  والصحـي 
ارتفـاع  إلـى  المسـتويين المحلـي والدولـي، 
المزمنـة والمكلفـة، ومـا  حـاالت األمـراض 
ترتـب علـى ذلـك مـن أعبـاء اقتصاديـة كان 

باإلمـكان تفاديهـا مـن خـالل االسـتثمار فـي الصحـة.

ويدعـو الهـدف الثالـث، أو الهـدف SDG3(3(، البلدان 
صحيـة  عيـش  بأنمـاط  الجميـع  تمتـع  »ضمـان  إلـى 
المقاصـد  وتعكـس  األعمـار«.   جميـع  فـي  وبالرفـاه 
المحـددة لهـذا الهـدف توسـعاً ملحوظـاً فـي األجنـدة 
لأللفيـة  اإلنمائيـة  لألهـداف  السـابقة  الصحيـة 
األلفيـة  أهـداف  حـددت  حيـن  ففـي    .)MDGs(
ولعـدد  والطفـل،  األم  لصحـة  اإلرشـادية  المعاييـر 
مـن األمـراض السـارية مثـل اإليـدز والمالريـا، تبّنـى 
الهـدف 3 الجديـد توجهـاً أكثـر شـمولية، يدعـو إلـى 
االهتمـام بجميـع األمـراض السـارية وغيـر السـارية 
)بمـا فـي ذلـك أمـراض الصحـة النفسـية(، والوفيـات 
وإسـاءة  الطـرق،  حـوادث  عـن  الناجمـة  واإلصابـات 
اسـتعمال المـواد )تعاطي المخـدرات، وتناول الكحول 
علـى نحـو يضـر بالصحة(، واألخطـار البيئية، إضافة 
إلـى ضمـان  يدعـو  وهـو  والطفـل.   األم  إلـى صحـة 
الصحـة  رعايـة  خدمـات  علـى  الجميـع  حصـول 
الجنسـية واإلنجابيـة، وإلـى تحقيـق التغطيـة الصحية 
الشـاملة مـن أجـل ضمـان تطبيـق مبـدأ اإلنصـاف.1  
بالصحـة  المرتبطـة  بالمؤشـرات  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
العامـة، فقـد تـم التأكيـد علـى ضـرورة التقليـل مـن 
1  إسـالم التميمـي.  »الحـق فـي الوصـول والحصـول علـى المرافـق والسـلع 

.2017 الصحـي،  العمـل  لجـان  عـن  صـادر  تقريـر  الصحيـة«، 

نسـبة الوفيـات الناتجـة عـن التعـرض للمـواد الملوثـة 
والخطـرة، وتعزيـز تطبيـق بروتوكـول منظمـة الصحـة 
العالميـة لمحاربـة التدخيـن.  وقد صادقت 193 دولة 
علـى هـذه األهـداف والمؤشـرات التـي مـن المتوقـع 

تحقيقهـا مـع حلـول العـام 2.2030 

وفـي سـياق تتبـع أهــداف التنميــة المســتدامة مــن 
البرنـامج غيـر المكتمـل لألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، 
األخــرى  الصــحية  الغايــات  مــن  العديــد  أن  نجـد 
العالميــة  الصحـة  منظمـة  قــرارات  مــن  مســتمدة 
ذاتــه،  الوقــت  وفــي  بهـا.   المتعلقـة  العمـل  وخطـط 
فمــن األهميــة بمكــان أن نقــر باتســاع نطـاق الخطـة 
األطـراف  تمكـن  عـدم  ضـوء  فـي  وذلـك  الجديــدة، 
الفاعلـة مـن الوصـول إلـى كافـة األهـداف المحـددة 
 ،)MDG( السـابقة  المسـتدامة  التنميـة  خطـة  فـي 
إلـى هـذا التطـور علـى أسـاس  لذلـك ينبغـي النظـر 
أنـه يضـع فـي أولوياتـه ضمـان تمتـع الجميـع بأنمـاط 
عيـش صحيـة وبالرفاهيـة فـي جميـع األعمار، بــل إن 
األهـداف  فـي  بموجبهـا  تــؤثر  ومحــدداتها  الصــحة 
والغايـات األخـرى وتتأثـر بهـا، نظـراً لكونهـا جـزءاً ال 

المسـتدامة.3 التنميـة  مـن  يتجـزأ 
المصدر السابق.  2

3  تقريـر مـن األمانـة العامـة لمنظمـة الصحـة العالميـة، الصحـة فـي خطـة 
التنميـة المسـتدامة 2030، 2015، يمكـن االطـالع علـى التقريـر كامـاًل عبـر 

الرابـط:
http//:apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB/138B�14_138ar.pdf
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تتيـح أهـداف التنميـة المسـتدامة 
العربـي،  للعالـم  سـانحة  فرصـة 
أي  الصحـة؛  عنصـر  وبخاصـة 
الهـدف )3( الـذي قـد يمثـل هدفـاً 
إقليميـاً موحـداً مـن أجـل تشـجيع 
المنطقـة  فـي  والبقـاء  الرفـاه 
أيٍّ  تحقيـق  يمكـن  وال  العربيـة.  
للهـدف  الصحيـة  المقاصـد  مـن 
موثـوق  صحـي  نظـام  دون   )3(
الصحـة  لخدمـات  جيـد  وأداء 
رصـد  نظـام  يشـمل  العامـة 
ومراقبـة لقيـاس التقـدم المحـرز، 
الصحيـة  للمخاطـر  ولالسـتجابة 

والعالميـة.1 المحليـة 

لكـن تحقيـق مقاصـد هـذا الهـدف 
الكبيـرة،  التحديـات  هـذه  ضمـن 
تعـّول  جديـدة  مقاربـات  يتطلـب 
علـى التعـاون اإلقليمـي والتجـارب 
والخبـرات السـابقة.  وعلـى ذلـك، 
عملـي  إطـار  هـو  المطلـوب  فـإن 
العربيـة،  الـدول  بيـن  للشـراكة 
لرفـع  الداخلـي  المسـتوى  وعلـى 
بيـن  والتنسـيق  التعـاون  مسـتوى 
والدوليـة  الوطنيـة  المؤسسـات 
ذات العالقـة، يـروج للتشـارك فـي 
يشـجع  كمـا  والخبـرات،  المـوارد 
التضامـن مـن أجـل تحقيـق الهدف 
)3( وأهـداف التنميـة المسـتدامة 
علـى  التغلـب  أجـل  مـن  كافـة، 
والمتشـعبة  المتشـابكة  التحديـات 

األهـداف.2 بهـذه  تتعلـق  التـي 

ال  بــ«أن   2030 خطـة  شـعار  إن 
ال  الركـب«،  عـن  أحـد  يتخلـف 
يتركهـا  دولـة  فـي  تجسـيده  يمكـن 
الركـب،  خلـف  بأسـره  العالـم 
طـال  احتـالل  وطـأة  تحـت  تعيـش 
علـى  هائلـة  قيـوداً  يفـرض  أمـده، 

org.afedonline.www//:http :1  انظر
2  المصدر السابق.

الفلسـطينية وشـركائها.   الحكومـة 
تحـت  تعيـش  لدولـة  يمكـن  فـال 
ومقدراتهـا  مواردهـا  االحتـالل، 
مسـلوبة، أن تحقق أهداف التنمية 
المسـتدامة، وتجسـيد مبدئهـا فـي 
مواطنيهـا  مـن  أحـد  تـرك  عـدم 
زالـت  مـا  فغـزة  الركـب.   خلـف 
غيـر  اإلسـرائيلي  الحصـار  تحـت 
القانونـي منـذ أكثـر مـن 12 سـنة، 
يعيش فيها مليونا فلسطيني، وهي 
اليـوم علـى حافـة االنهيـار، تعانـي 
أزمـة إنسـانية خانقـة.  والمناطـق 
ثلثـي  تشـكل  التـي  »ج«،  المسـماة 
يمنـع  الغربيـة،  الضفـة  مسـاحة 
الوصـول  اإلسـرائيلي  االحتـالل 
بـل  فيهـا،  واالسـتثمار  إليهـا 
ممارسـة  فـي  االحتـالل  يمعـن 
سياسـته إلحـكام السـيطرة عليهـا 
وترحيـل سـكانها قسـراً.  ومدينـة 
دولـة  عاصمـة  الشـرقية،  القـدس 
فلسـطين األبديـة، التـي تـم عزلهـا 
مـع  الطبيعـي  امتدادهـا  عـن 
المحتلـة  الغربيـة  الضفـة  باقـي 
النسـيج  لتدميـر  محاولـة  فـي 
الفلسـطيني،  للشـعب  االجتماعـي 
مـن  لسلسـلة  المدينـة  وتخضـع 
اإلجراءات المتسـارعة والممنهجة 
اإلسـرائيلي  االحتـالل  قبـل  مـن 
العربيـة  هويتهـا  لطمـس 

وتهويدهـا«.3 الفلسـطينية 

الصحيـة  األوضـاع  تتأثـر 
االحتالليـة  باإلجـراءات  سـلباً 
وفـي  القـدس،  فـي  اإلسـرائيلية 
المناطـق المصنفـة »ج«، وسياسـة 
العـزل والحصـار المسـتمر لقطـاع 
غـزة، عـدا عـن آثـار جـدار الضـم 
»فلسـطين  معـا  لوكالـة  اإللكترونـي  الموقـع    3
المسـتدامة«:  التنميـة  أهـداف  تسـتعرض 
.Content/net.maannews.www//:http

955486 =id ?aspx

والحواجـز  العنصـري  والتوسـع 
التـي تحـول دون وصول المواطنين 
المرافـق  إلـى  الفلسـطينيين 
ذلـك  إلـى  يضـاف  الصحيـة، 
إجـراءات االسـتيطان ومـا يرتبـط 
ومنـع  لألراضـي  مصـادرة  مـن  بـه 
األمثـل  التمتـع  مـن  الفلسـطينيين 
بمواردهم الطبيعية والحيلولة دون 
والحصـول  الزراعـي،  االسـتثمار 
على مياه شرب مأمونة وصحيحة، 
القمعيـة  اإلجـراءات  إلـى  إضافـة 
التـي تقـوم بهـا سـلطات االحتـالل 
فـي  الفلسـطينيين  األسـرى  بحـق 
الحقـوق  لكافـة  واضـح  انتهـاك 
األعـراف  كافـة  أقرتهـا  التـي 
رأسـها  وعلـى  الدوليـة  والمواثيـق 
أضـف  الرابعـة.   جنيـف  اتفاقيـة 
السياسـية  االتفاقيـات  ذلـك  إلـى 
التـي  المجحفـة،  واالقتصاديـة 
أبرمتهـا منظمـة التحريـر مـع دولـة 
االحتـالل، األمـر الـذي مـن شـأنه 
الشـعب  تمتـع  إمكانيـة  يقـّوض  أن 
الوطنيـة  بحقوقـه  الفلسـطيني 
هـذا  كل  واإلنسـانية،  والسياسـية 
عثـرة  حجـر  يقـف  أن  شـأنه  مـن 
والتحـرر  االنفـكاك  إمكانيـة  أمـام 
ضـروري  كشـرط  االحتـالل  مـن 
فلسـطين  يضـع  وهـذا  للتنميـة، 
تطبيـق  فـي  خيـارات صعبـة  أمـام 
أهـداف التنميـة 2030 دون األخـذ 
االحتـالل  واقـع  االعتبـار  بعيـن 
فـي  فلسـطين  قـدرة  علـى  وأثـره 
تنفيذ أهداف التنمية المسـتدامة، 
الثالـث موضـوع  وبخاصـة الهـدف 

. لتنـا مقا

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«
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جميـع  بأنهـا:  المهنيـة  والسـالمة  الصحـة  تُعـرف 
الوقائيـة  واالحتياجـات  واإلجـراءات  االحتياطـات 
التـي تعمـل علـى حمايـة كل ذي مهنـة مـن  والطبيـة 
التعـرض إلـى إصابـات العمـل أثنـاء عملـة، أو بسـببه، 
وتعـّرف  منـه.   العـودة  أو  إليـه،  الذهـاب  أثنـاء  أو 
منظمـة الصحـة العالميـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة، 
الصحـة والسـالمة المهنيـة بأنهـا: »المحافظـة علـى 
إدامـة صحـة الفـرد جسـدياً وعقليـاً واجتماعيـاً داخل 
الصحيـة  األسـس  اتبـاع  خـالل  مـن  عملـه،  موقـع 
صحتـه  انحـراف  عنـد  والكافيـة  الالزمـة  والوقائيـة 
بسـبب ظـروف العمـل«.  وقـد جـاء فـي البنـد »ب« من 
المـادة رقـم 7 فـي العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق 
االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة أنـه علـى الـدول 
أن توفـر ظـروف عمـل تكفـل السـالمة والصحـة، كمـا 
أكـدت القوانيـن والتشـريعات الوطنيـة علـى الحـق في 

المهنيـة. والسـالمة  الصحـة 

المتعلقـة  الوطنيـة  والقوانيـن  التشـريعات  أواًل. 
للعامليـن المهنيـة  والسـالمة  بالصحـة 

يوجد العديد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها 
العامـل فـي بيئـة العمـل، والتـي قـد تـؤدي إلـى إصابـة 

العمـل أو المـرض المهنـي، وهنـا ال بد من العمل على 
توفيـر جميـع المعاييـر واألدوات والوسـائل الوقائيـة 
عالـج  وقـد  صحيـة،  عمـل  بيئـة  لتوفيـر  المناسـبة 
 ،)2000( للعـام   )7( رقـم  الفلسـطيني  العمـل  قانـون 
الخامـس  البـاب  مـن خـالل  العامـل  صحـة وسـالمة 
و92(،  و91،   ،90( المـواد  فـي  الرابـع  الفصـل  مـن 
رقـم )90( صاحـب  المـادة  فـي  القانـون  ألـزم  حيـث 
العمـل بتوفيـر وسـائل الحمايـة الشـخصية والوقائيـة 
للعامليـن مـن أخطـار العمـل وأمراض المهنـة، وتوفير 
الشـروط الصحيـة الالزمـة فـي أماكن العمـل، وتوفير 
وسـائل اإلسـعاف الطبي للعامل في المنشـأة، وتوفير 
الفحـص الطبـي الـدوري للعمـال.  كمـا أكـدت المـادة 
بتعليـق  العمـل  صاحـب  إلزاميـة  علـى   )91( رقـم 
فـي  المهنيـة  والسـالمة  بالصحـة  الخاصـة  الالئحـة 
مـكان ظاهـر داخـل المنشـأة.  وأكـدت المـادة )92( 
علـى منـع اقتطـاع أي نفقـات مـن أجـرة العامـل مقابل 

توفيـر وسـائل السـالمة والصحـة المهنيـة.

وإضافة إلى ما جاء وفق قانون العمل من تشـريعات، 
والتعليمـات  اللوائـح  مـن  مجموعـة  صـدرت  فقـد 
والسـالمة  الصحـة  بخصـوص  الـوزراء  مجلـس  عـن 

التالـي: النحـو  علـى  وهـي  المهنيـة، 

واقع الصحة والسالمة المهنية 
للعاملين في فلسطين

أنس بواطنة
منسق المناصرة المجتمعية – دائرة التدريب والتوعية 

والمناصرة – الهيئة المستقلة
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بنـاًء علـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )15( للعـام  	
الصحيـة  الشـروط  بنظـام  الخـاص   )2003(
الالزمة في أماكن العمل، حيث ألزم هذا النظام 
جميـع المنشـآت بتوفيـر مجموعـة مـن المرافـق، 
وهـي: ميـاه الشـرب والمرافـق الصحيـة، وأماكـن 

تنـاول الطعـام، وأماكـن تبديـل المالبـس.

بنـاًء علـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )22( لسـنة  	
)2003(، فقـد ألـزم المنشـآت بإجـراء الفحـص 
الطبـي البدائـي، حيـث ال يجـوز تشـغيل أي عامل 

قبـل أن يتـم الفحـص الطبـي البدائـي لـه.

بنـاًء علـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )24( لسـنة  	
)2003(، فقـد ألـزم المنشـآت بإجـراء الفحـص 
الطبـي الـدوري الـذي يُجـرى علـى فتـرات زمنيـة 

مختلفـة حسـب خطـورة العمـل.

بنـاًء علـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )17( للعـام  	
بتوفيـر صنـدوق  المنشـآت  ألـزم  )2003(، فقـد 
األولـي،  اإلسـعاف  لتقديـم  األولـي  لإلسـعاف 
لالسـتخدام  صالحـة  األدوات  تكـون  أن  علـى 
عنـد الحاجـة، ويشـرف علـى الصنـدوق شـخص 
ويكـون  الـدوام،  أوقـات  فـي  ومتواجـد  مسـؤول 
عنـد  واألدوات  الـدواء  اسـتخدام  بطريقـة  ملمـاً 

الحاجـة.

والسـالمة  الصحـة  واقـع  تحسـين  معيقـات  ثانيـًا. 
البنـاء: قطـاع  فـي  للعامليـن  المهنيـة 

عـدم وجـود تنسـيق فعال بيـن جهات االختصاص . 1
الرسمية.

ضعـف التنسـيق بيـن الجهـات الرسـمية واألهليـة . 2
والنقابات.

للعامليـن فـي . 3 عـدم وجـود لجـان عماليـة ممثلـة 
البنـاء. مواقـع 

عدم التزام أصحاب العمل بتطبيق القانون.. 4

للعامليـن . 5 والثقافيـة  القانونيـة  المعرفـة  غيـاب 
وأصحاب العمل تجاه موضوع الصحة والسالمة 

المهنيـة.

ضعـف اإلمكانيـات المتوفـرة لدى مفتشـي العمل . 6

فـي وزارة العمل الفلسـطينية.

وعـدم . 7 الفلسـطينية،  النقابيـة  الحركـة  ضعـف 
البنـاء. قطـاع  فـي  للعامليـن  فاعلـة  نقابـة  وجـود 

ارتفـاع نسـبه الفقـر والبطالـة، األمـر الـذي يدفـع . 8
العاملين للعمل والبحث عن لقمة عيشـهم، بغض 
النظـر عـن واقـع السـالمة والصحـة المهنيـة فـي 

المنشأة.

وضعـف . 9 القانونيـة،  المـواد  بعـض  فـي  القصـور 
العقوبـات ضـد المنشـآت التـي ال تلتـزم بتطبيـق 

القانـون.

بقضايـا . 10 مختصـة  عماليـة  محاكـم  وجـود  عـدم 
العمـال.

بالطـب . 11 متخصصـة  طبيـة  كـوادر  وجـود  عـدم 
الفلسـطينية. األراضـي  فـي  المهنـي 

اسـتثناء بعـض الفئـات مـن التأميـن، وهـم أفـراد . 12
األولـى،  الدرجـة  مـن  العمـل  لصاحـب  األسـرة 
مـع األخـذ بعيـن االعتبـار أن القسـم األكبـر مـن 
غيـر  القطـاع  مـن  هـي  الفلسـطينية  المنشـآت 
فـي  سـماته  أهـم  إحـدى  تتجلـى  الـذي  المنظـم 

األولـى. الدرجـة  مـن  األقـارب  عمـل 

مـن خاللهـا . 13 يمكـن  التـي  الثغـرات  بعـض  وجـود 
التهـرب مـن دفـع التعويضـات، ومنهـا قصـر فتـرة 
التقـادم فـي التعويـض، التـي ال تتجـاوز العاميـن، 
وهـذا يشـكل عيبـاً قانونيـاً كبيـراً، وبخاصـة فـي 

المهنيـة. األمـراض 
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تجـاه . 14 القانـون  فـي  الردعـي  الجانـب  ضعـف 
وفـق  القانـون  بتطبيـق  العمـل  أصحـاب  التـزام 
المـادة )136(، فإنـه يجـب علـى صاحـب العمـل 
وإذا  و117(،   116( المادتيـن  بتطبيـق  يلتـزم  أن 
ماليـة  غرامـة  دفـع  عليـه  يترتـب  ذلـك،  خالـف 
مقدارهـا )300 دينـار أردنـي(، وال تتجـاوز )500 
دينـار أردنـي( وهـذا مبلـغ قليـل سـاهم فـي تجاوز 

للقانـون. العمـل  أصحـاب 

عـدم وجـود نص قانوني حـول التعويض الجمالي . 15
يؤثـر علـى  الجمالـي ال  التشـوه  أن  اعتبـار  علـى 

أداء العامـل فـي عملـه.

وجـود بعـض االسـتثناءات فـي بوليصـة التأميـن . 16
الناتجـة عـن اإلرهـاق والضغـط  مثـل الجلطـات 

العامـل. الجسـدي والنفسـي علـى 

ثالثـًا. الجهـات ذات االختصـاص ... أطـراف الحـوار 
االجتماعـي )الحكومـة - النقابـات - أربـاب العمـل(

مـن  المهنيـة  والصحـة  السـالمة  يعتبـر موضـوع 
المواضيـع الهامشـية فـي األراضـي الفلسـطينية، 
الدراسـة  إلـى  افتقـر  الموضـوع  هـذا  إن  حيـث 
اإلرادة  غيـاب  إلـى  ذلـك  ويعـود  واالهتمـام، 

االجتماعـي  الحـوار  أطـراف  بيـن  الحقيقيـة 
الثالثـة )الحكومـة - أربـاب العمـل - العمـال ومـن 

النقابـات(: يمثلهـم 

إلـى  	 اإلحصائيـات  تشـير  الحكومـي:  المسـتوى 
عـدم التناسـب بيـن عـدد مفتشـي العمـل وحجـم 
المنشـآت التـي يقـع علـى عاتـق مفتشـي العمـل 
زيارتهـا، وتبلـغ نسـبة المنشـآت التـي تتـم زيارتهـا 
 %20  -10 حوالـي  الفلسـطينية  األراضـي  فـي 
مـن حجـم المنشـآت الموجـودة، وهـذا يعنـي أن 
تتواجـد  التـي  المنشـآت  مـن  حوالـي %80-%90 
فـي األراضـي الفلسـطينية ال تتـم زيارتهـا، األمـر 
الـذي يزيـد مـن إمكانية التعرض إلصابات العمل 

المهنيـة. واإلمـراض 

أربـاب العمـل: علـى الرغـم مـن أن قانـون العمـل  	
أنـه  علـى   )116( المـادة  فـي  أكـد  الفلسـطيني 
جميـع  يؤمـن  أن  العمـل  صاحـب  علـى  »يجـب 
الجهـات  لـدى  العمـل  إصابـات  عـن  عمالـه 
صريـح  نـص  وهـذا  فلسـطين«؛  فـي  المرخصـة 
بـه،  بااللتـزام  العمـل  لصاحـب  وملـزم  وواضـح 
فـإن اإلحصائيـات تشـير إلـى أن نسـبة المنشـآت 
التـي تلتـزم بتأميـن إصابـات العمـل فـي األراضي 
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الفلسـطينية ال تتجـاوز 20%، وبالتالـي، فـإن %80 
مـن المنشـآت فـي األراضي الفلسـطينية ال تلتزم 
الرقـم  هـذا  ويشـكل  العمـل،  إصابـات  بتأميـن 
لقانـون  والتطبيـق  النظريـة  بيـن  واسـعة  فجـوة 
العمـل الفلسـطيني، األمـر الـذي يجعلنا نتسـاءل، 
بشـكل مسـتمر، وندق ناقوس الخطر عن الحجم 
الحقيقـي إلصابـات العمـل، واإلمـراض المهنيـة 
التـي تتعـرض لهـا الطبقـة العاملـة فـي بالدنـا!

والصحـة  	 السـالمة  موضـوع  يشـكل  النقابـات: 
المهنيـة أمـراً ثانويـاً لـدى النقابـات الفلسـطينية، 
فـي  واالتحـادات  النقابـات  النشـغال  وذلـك 
رئيسـيتين: نقطتيـن  فـي  الفلسـطينية  األراضـي 

الصـراع النقابـي علـى التمثيـل للعمال، حيث . 1
نسـبه  علـى  النقابيـة  االتحـادات  تتصـارع 
التمثيـل للنقابـات، التـي تشـير اإلحصائيـات 
العاملـة  الطبقـة  نسـبه  أن  إلـى  المتوفـرة 
المنتسـبة إلـى النقابـات ال تتجـاوز %14.8 

العمـال. مـن 

القضايـا . 2 فـي  النقابيـة  االتحـادات  انشـغال 
لألجـور،  األدنـى  الحـد  قانـون  مثـل  العامـة 
هـذه  أهميـة  -علـى  االجتماعـي  والضمـان 
بموضـوع  االهتمـام  وغيـاب  القضايـا- 
يظهـر  وهـذا  المهنيـة،  والصحـة  السـالمة 
باإلنسـان  االهتمـام  فـي  االنخفـاض  مـدى 
االسـتثمار  إمكانيـة  مـن  ويضعـف  وحياتـه، 

الفلسـطيني. اإلنسـان  فـي  والتنميـة 

رابعًا. الحلول والتوصيات:

والصحـة  	 للسـالمة  وطنيـة  بيانـات  قاعـدة  بنـاء 
المهنيـة.

إنشـاء صناديـق لتعويضـات إصابات العمل ضمن  	
صناديـق التأمينات االجتماعية.

والصحـة  	 للسـالمة  الوطنيـة  اللجنـة  دور  تفعيـل 
المهنيـة.

إنشـاء معهد وطني تدريبي وتثقيفي حول معايير  	
السالمة والصحة المهنية.

زيـادة مخصصـات دائـرة التفتيـش العمالـي مـن  	
علـى  الرقابـي  بدورهـا  للقيـام  مسـاعدتها  أجـل 

المنشـآت.

المنشـآت،  	 جميـع  فـي  عماليـة  لجـان  تشـكيل 
والصحـة  للسـالمة  منـدوب  تفويـض  وبخاصـة 
الجهـات  مـع  والتواصـل  لالتصـال  المهنيـة 
الرسـمية وصاحـب العمـل، للتقليـل مـن إصابـات 

المهنيـة. واألمـراض  العمـل 

زيـادة التوعيـة والتثقيـف للعمـال حـول السـالمة  	
والصحـة المهنيـة.

إنشـاء محاكـم عماليـة مختصـة بالقضاء العمالي  	
فقط.

تتـم  	 بحيـث  الفلسـطيني،  العمـل  قانـون  تعديـل 
القانونيـة. الثغـرات  ومعالجـة  العقوبـات  زيـادة 
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علـى  اإلنسـان  وسـالمة  بأمـن  الدولـي  المجتمـع  اهتمـام  إطـار  فـي 
التقريـر  وضـع  علـى  العالميـة  الصحـة  منظمـة  درجـت  الطرقـات، 
العالمـي عـن حالـة السـالمة علـى الطـرق كل عاميـن أو ثالثـة أعـوام 
)2008، 2011، 2013، 2015(، وكان آخـر هـذه التقاريـر الصـادرة فـي 

.2018 العـام 

وقـد أخـذ االهتمـام الدولـي بالسـالمة علـى الطـرق منحنـى مهمـاً آخَر 
فـي العـام 2010، عندمـا قـررت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي 
آذار 2010 عقد العمل )2011-2020( الخاص بالسالمة على الطرق 
بموجـب القـرار رقـم A/64/255، ومـن ثـم تـم وضـع الخطـة العالميـة 
الخاصـة بتنفيـذ هـذا العقـد، التـي تمحورت في نشـاطاتها في خمسـة 
األساسـية  والبنيـة  الطـرق،  علـى  السـالمة  إدارة  رئيسـية:  محـاور 
للطرق، وسـالمة المركبات، وسـلوكيات مسـتخدمي الطرق، والتثقيف 

بالسـالمة علـى الطـرق، وكيفيـة االسـتجابة بعـد وقـوع التصـادم.

التنميـة  أهـداف  مـن   3 رقـم  الهـدف  مـن   6 رقـم  الغايـة  وكانـت 
عـدد  »خفـض  هـي  الصحـة  فـي  بالحـق  المتعلـق   2030 المسـتدامة 
الوفيـات واإلصابـات الناجمـة عـن حـوادث المـرور إلـى النصف بحلول 
2020«.  كمـا نصـت الغايـة رقـم 2 مـن الهـدف رقـم 11 مـن أهـداف 
البشـرية  والمسـتوطنات  المـدن  بــجعل  المتعلـق  المذكـورة  التنميـة 
شـاملة للجميـع، وآمنـة وقـادرة علـى الصمـود ومسـتدامة، علـى »توفير 
التكلفـة،  وميسـورة  مأمونـة  نقـل  نظـم  إلـى  الجميـع  وصـول  إمكانيـة 
ويسـهل الوصـول إليهـا، ومسـتدامة، وتحسـن السـالمة علـى الطـرق، 
اهتمـام  إيـالء  مـع  العـام،  النقـل  نطـاق  توسـيع  خـالل  مـن  ما  والسـيِّ
خـاص الحتياجـات األشـخاص الذيـن يعيشـون فـي ظـل ظـروف هشـة، 
والنسـاء، واألطفـال، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وكبـار السـن، بحلـول 

.»2030 العـام 

نحو خطة وطنية 
فلسطينية 

للسالمة
على الطرق

معن شحدة دعيس
دائرة مراقبة التشريعات 

والسياسات الوطنية

ومن ذلك، كان من بين القضايا التي قررتها الهيئة في خطتها للعام 2019، مراجعة السياسات واالستراتيجيات 
الرسـمية المتعلقة بالسـالمة على الطرق، من خالل عمل سلسـلة من النشـاطات الهادفة إلى وضع خطة وطنية 
للسـالمة علـى الطـرق، تجمـع بيـن كافـة الخطـط واالسـتراتيجيات ومراكـز المسـؤولية، وتؤسـس علـى المحـاور 
والقواعـد الخمسـة األساسـية التـي تضمنهـا العقـد الدولـي للسـالمة علـى الطرق )2011-2020( سـالفة الذكر، 
وتطّعـم بالتجـارب العالميـة واإلقليميـة التـي تتـالءم مـع احتياجاتنـا، وتـؤدي فـي الوقـت ذاتـه، إلـى تعزيـز حمايـة 
حقـوق اإلنسـان، والسـيما حقـه فـي الحيـاة، وحقـه فـي سـالمته الجسـدية، وحقـه فـي الصحـة.  وتصـدر هـذه 

االسـتراتيجية/الخطة الوطنيـة عـن جسـم جامـع لـكل مراكـز المسـؤولية؛ أال وهو مجلـس الوزراء.

وفـي الختـام، نعيـد التذكيـر بالقواعـد األساسـية الخمسـة التـي ينبغـي أن تُبنـى عليهـا أي خطـة وطنيـة للسـالمة 
علـى الطـرق، يتـم وضعهـا؛ أال وهـي: القاعـدة 1: إدارة شـؤون السـالمة علـى الطـرق؛ القاعـدة 2: طـرق وتنقـل 
أكثـر أمنـاً؛ القاعـدة 3: مركبـات أكثـر أمنـاً؛ القاعـدة 4: مسـتخدمو طـرق أكثـر أمنـاً؛ القاعـدة 5: االسـتجابة بعد 

التصادم.
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يعتـرف القانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان بالحـق فـي الصحـة بوصفهـا 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  الحقـوق  منظومـة  مـن  يتجـزأ  ال  جـزءاً 
والثقافيـة، وقـد جـاء ذلـك مـن خـالل مجموعـة مـن النصـوص الدوليـة 
الرئيسـية التـي أشـارت، صراحـًة، إلـى هـذا الحـق.  وللسـجناء، بشـكل 
عـام، حقـوق نصـت عليهـا وكفلتهـا قواعـد القانـون الدولـي اإلنسـاني، 

والقانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان.

المرضـى،  األسـرى  أعـداد  تزايـدت  فقـد  الفلسـطيني،  الواقـع  وفـي 
حيـث ارتفعـت إلـى قرابـة 1400 أسـير، يعانـون مـن أمـراض مختلفـة 
السـيئة،  والمعاملـة  الصعبـة،  االحتجـاز  ظـروف  إلـى  أسـبابها  تعـود 
وسـوء التغذيـة، وهـؤالء جميعـاً ال يتلقـون الرعايـة الالزمـة، واألخطـر 
حركيـة  إعاقـات  مـن  يعانـون  ممـن  األسـرى  عشـرات  بينهـم  مـن  أن 
وذهنيـة وحسـية، وأمـراض خطيـرة وخبيثـة ومزمنـة كأمـراض القلـب، 
والسـرطان، والفشـل الكلـوي، والشـلل النصفـي.  وهنـاك 18 أسـيراً 
مقيميـن بشـكل دائـم فـي مـا يُسـمى »مستشـفى الرملـة«، بعضهـم غيـر 
قـادر علـى الحركـة.  ويوجـد 532 أسـيراً مـن بيـن األسـرى صـدرت 
بحقهـم أحـكام بالسـجن المؤبـد مـرة واحـدة أو مـرات عديـدة.  ومـن 
بيـن األسـرى القدامـى، هنـاك 71 أسـيراً مضـى علـى اعتقالهـم أكثـر 
مـن عشـرين عامـاً، وهـؤالء يُطلـق عليهـم مصطلـح »عمـداء األسـرى«، 
فيمـا »جنـراالت الصبـر«، وهـو مصطلـح يُطلقه الفلسـطينيون على من 
مضـى علـى اعتقالهـم أكثـر مـن ربـع قـرن، قـد وصـل عددهـم إلـى 24 

فلسـطينياً.1 أسـيراً 

وتشـير المعطيـات مـن داخـل السـجون، إلـى تزايـد أعـداد المرضـى، 
وبخاصة النفسـيين منهم، حيث يعاني 200 أسـير من حالة االنفصام، 

و120 حالـة صـرع، و20 حالـة تخلـف عقلـي نتيجـة اإلهمـال الطبـي.

الحق في الصحة في االتفاقيات والمواثيق الدولية

يعتبـر حـق اإلنسـان فـي الصحـة مـن الحقـوق األساسـية المسـلم بهـا، 
فقـد أولـت االتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة اهتمامـاً خاصـاً بـه نظـراً 
لمـا يمثلـه مـن أهميـه لحيـاة اإلنسـان، حيـث جاء فـي اإلعـالن العالمي 
لحقـوق اإلنسـان، أَن »لـكل شـخص الحـق فـي مسـتوى معيشـة يكفـي 
لضمـان الصحـة لـه وألسـرته، ويشـمل المـأكل، والملبـس، والمسـكن، 
والرعايـة الطبيـة، والخدمـات االجتماعيـة الضروريـة«.2  وجـاءت مواد 
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
أكثـر شـموالً وتفصيـاًل وتأكيـداً لحـق اإلنسـان فـي التمتـع بالحـق فـي 
الصحـة، وطالـب العهـُد الـدوَل األطـراف بــ«أن تقر بحق كل إنسـان في 
التمتـع بأعلـى مسـتوى مـن الصحـة الجسـمية والعقلية يمكـن بلوغه«.3  

https://www.prc.ps        1/ الوضع-القانوني-ألسرى-المقاومــة-الفل-2/
2  المادة )15( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

3  المادة )12( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966.

اإلطار القانوني 
الناظم لحق 

األسرى في الصحة

دائرة التدريب والمناصرة  
الجماهيرية
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للوصـول  الضروريـة  الخطـوات  بعـض  العهـد  وحـدد 
إلـى إعمـال الحـق فـي الصحـة، ومنهـا: 1( العمل على 
خفض نسبة الوفيات في المواليد ووفيات األطفال.1  
والصناعيـة،  البيئيـة  الجوانـب  شـتى  تحسـين   )2
والوقايـة مـن األمراض المعدية والمتفشـية والمهنية، 
وحصرهـا وعالجهـا، وخلـق ظـروف من شـأنها تأمين 
الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض.2

االقتصاديـة  بالحقـوق  المعنيـة  اللجنـة  وفسـرت 
رقـم 14  العـام  التعليـق  فـي  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
الدولـي  العهـد  مـن  د  فقـرة   12 رقـم  المـادة  علـى 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  بالحقـوق  الخـاص 
مـن شـأنها  »تهيئـة ظـروف  تشـمل  بحيـث  والثقافيـة 
للجميـع  الطبيـة  والعنايـة  الطبيـة  الخدمـات  تأميـن 
حـد  علـى  والعقلـي  الجسـدي  المـرض«  حالـة  فـي 
سـواء، توفيـر إمكانيـة الوصـول، علـى قـدم المسـاواة، 
الصحيـة  الخدمـات  إلـى  المناسـب،  الوقـت  وفـي 
األساسـية الوقائيـة والعالجيـة والتأهيليـة، والتثقيـف 
الصحـي؛ وبرامـج الفحـص المنتظم؛ والعالج المالئم 
العـوق،  وحـاالت  واإلصابـات،  السـائدة،  لألمـراض 
المجتمعـي؛  الصعيـد  علـى  ذلـك  يكـون  أن  ويفضـل 
والرعايـة  والعـالج،  األساسـية؛  العقاقيـر  وتوفيـر 
المناسـبة للصحـة العقليـة.  ويتمثـل أحـد الجوانـب 
المهمة األخرى في تحسـين وتعزيز مشـاركة السـكان 
فـي تقديـم الخدمـات الصحيـة الوقائيـة والعالجيـة، 
مثـل تنظيـم قطـاع الصحـة، ونظام التأميـن، وبخاصة 
المشـاركة فـي القـرارات السياسـية المرتبطـة بالحـق 
الصعيديـن  مـن  كل  علـى  والمتخـذة  الصحـة،  فـي 

والوطنـي.3 المجتمعـي 

وفـي االتجـاه نفسـه، أكـد إعـالن »ألما-آتـا«4 علـى حـق 
الجميـع فـي بلـوغ أرفع مسـتوى صحي ممكن، وواجب 

1  الفقرة )أ( من المادة )12( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
.1966 والثقافيـة  واالجتماعيـة 

2  الفقـرات )ب، ج، د( مـن المـادة )12( مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق 
.1966 والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 

3  التعليـق العـام رقـم 14 للجنـة المعنيـة بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة 
.2000 سـنة   22 الـدورة  والثقافيـة، 

4  فـي أيلول/سـبتمبر 1978، عقـدت منظمـة الصحـة العالميـة واليونيسـيف 
مؤتمـراً دوليـاً تاريخيـاً بشـأن الرعايـة الصحية األّولية فـي ألما-آتا، عاصمة 
كازاخسـتان آنـذاك.  ورّكـز المؤتمـر علـى أهميـة الرعايـة الصحيـة األّوليـة 
فـي الخدمـات الصحيـة الوطنيـة، وكذلك على مبادئهـا ونماذجها التنظيمية، 
وآفـاق التعـاون الدولـي فـي هـذا المجـال.  واعتمـد المؤتمـر إعـالن ألما-آتـا 
الـذي حـّدد الرعايـة الصحيـة األّوليـة كوسـيلة مناسـبة لبلوغ الهـدف المتمّثل 

فـي »توفيـر الصحـة للجميـع بحلـول العـام 2000«.

الحكومـات فـي أن تعتبـر هـذه المهمـة أحـد األهداف 
االجتماعيـة المهمة للغاية.

جميـع  علـى  للقضـاء  الدوليـة  االتفاقيـة  أكـدت  كمـا 
االمتثـال  ضـرورة   علـى  العنصـري  التمييـز  أشـكال 
مـن   2 المـادة  فـي  المقـررة  األساسـية  لاللتزامـات 
هـذه االتفاقيـة، بحيـث تتعهـد الدول األطـراف بحظر 
أشـكاله،  بكافـة  العنصـري  التمييـز  علـى  والقضـاء 
وبضمـان حـق كل إنسـان، دون تمييـز بسـبب العـرق، 
أو اللـون، أو األصـل القومـي، أو اإلثنـي، في المسـاواة 
بالحقـوق  التمتـع  بصـدد  السـيما  القانـون،  أمـام 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  الحقـوق  أ(  التاليـة: 
والثقافيـة، والسـيما: ب( الحـق فـي الصحـة العامـة 
والخدمـات  االجتماعـي  والضمـان  الطبيـة  والرعايـة 

االجتماعيـة.5

لقـد بينـت المواثيـق الدوليـة الجوانـب كافـة المتعلقـة 
تجاههـا،  الدولـة  ومسـؤولية  الصحيـة  بالخدمـات 
المحليـة؛  المؤسسـات  كافـة  مـع  التعـاون  وضـرورة 
المؤسسـات  وكذلـك  األهليـة،  أو  الحكوميـة  سـواء 
الدوليـة لضمـان مسـتوى جيد مـن الخدمات الصحية 
للمرضـى  المناسـبة  والوقايـة  العـالج  تقديـم  يضمـن 
مـن خـالل البعـد اإلنسـاني التكاملـي.  ويشـمل ذلـك 

المحروميـن مـن حريتهـم. السـجناء وكافـة  أيضـاً 

التزامات الدول األطراف تجاه الحق في الصحة 

تقـع علـى الـدول األطـراف التزامـات عامـة وأخـرى 
أساسية في إعمال الحق في الصحة.  ووفق التعليق 
االقتصاديـة  اللجنـة  أصدرتـه  الـذي   14 رقـم  العـام 
أيـار 2000،  فـي  المختصـة  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
األطـراف  للـدول  االلتزامـات  مسـتويات  حـدد  فقـد 
االقتصاديـة  للحقـوق  الدولـي  العهـد  علـى  الموقعـة 
واالجتماعيـة والثقافيـة فـي ثالثـة مسـتويات، وهـي:6

االلتـزام باالحتـرام: ويتـم مـن خـالل طـرق عـدة، . 1
فـي  للجميـع  المتكافئـة  الفـرص  إتاحـة  ومنهـا 
بأنواعهـا  الصحيـة  الخدمـات  علـى  الحصـول 
القيـام  عـن  االمتنـاع  وكذلـك  المختلفـة، 

التمييـز  أشـكال  جميـع  علـى  للقضـاء  الدوليـة  االتفاقيـة  مـن   5 المـادة    5
. ي لعنصـر ا

6  اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة 2000، التعليـق العـام رقـم 14، 
و36. و35  و34   33 فقـرة 
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بممارسـات تمييزيـة، وعـدم القيـام بـأي نـوع مـن 
إعاقـة الرعايـة الصحية وخدماتهـا، وكذلك عدم 
تسـويق أدويـة غيـر مأمونـة، وعـدم تلويـث الهـواء 
والميـاه والتربـة بطريقـة غيـر قانونيـة، واالمتنـاع 
الصحيـة  الخدمـات  علـى  الحصـول  تقييـد  عـن 
كتدبيـر عقابـي، مثـاًل، أثنـاء النــزاعات المسـلحة، 
اإلنسـاني  للقانـون  انتهـاك  مـن  ذلـك  فـي  بمـا 

الدولـي.

االلتـزام بالحمايـة: وتشـمل واجبـات الـدول فـي . 2
كفالـة  شـأنها  مـن  وسياسـات  تشـريعات  وضـع 
الرعايـة  علـى  الحصـول  فـرص  فـي  المسـاواة 
الصحيـة المختلفـة، واتخـاذ التدابيـر، بحيـث ال 
تشـكل خصخصـة القطـاع الصحـي تهديـداً فـي 
والسـلع  ومرافقهـا  الصحيـة  الخدمـات  توفيـر 
إليهـا،  الوصـول  وإمكانيـة  لهـا،  الضروريـة 
والمعـدات  األدويـة  تسـويق  مراقبـة  وضـرورة 
الطبيـة مـن قبـل أطـراف ثالثة، وأخـذ اإلجراءات 
الالزمـة لضمـان كفـاءة أداء العامليـن في المجال 
واألخالقـي. والفنـي  العلمـي  الجانـب  فـي  الصحـي 

تقـوم . 3 أن  ضـرورة  والتطبيـق:  بـاألداء  االلتـزام 
الـدول باإلقـرار بالحـق فـي الصحـة فـي النظـم 
تبنـي  خـالل  مـن  للـدول،  الوطنيـة  القانونيـة 
تشـريعات حديثـة، ووضـع سياسـة وخطـة وطنيـة 
فيهـا  بمـا  الصحـة،  فـي  الحـق  إلعمـال  صحيـة 
االلتزام بتقديم الرعاية الصحية وما يشملها من 
برامـج تحصيـن وطنيـة ضـد األمـراض المعديـة 
الصحـة  بمقومـات  التمتـع  وضمـان  والخطيـرة، 
األساسـية كالتغذيـة السـليمة، والميـاه الصالحـة 
االلتزامـات  أمـا  المالئـم.   والسـكن  للشـرب، 
األساسـية للـدول التـي يتوجـب تكريسـها بصفـة 
إلزاميـة أو إجباريـة للوفـاء بالمـادة 12 مـن العهـد 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  للحقـوق  الدولـي 

فتشـمل:  1 والثقافيـة، 

الخدمـات  	 لكافـة  الوصـول  حـق  تأميـن 
وبخاصـة  تمييـز،  دون  الصحـة  والمرافـق 

والمهمشـة. الضعيفـة  الفئـات 

1  اللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  2000.  التعليق العام رقم 14، 
فقـرة 43.

كفالـة الوصـول إلـى الحـد األدنـى األساسـي  	
مـن األغذيـة الذي يضمن الكفاية والسـالمة، 
مـن حيـث التغذيـة، بغيـة تأميـن التحـرر مـن 

الجـوع لـكل النـاس.

كفالـة الوصـول إلـى السـكن المالئـم، والمياه  	
النظيفـة الصالحـة للشـرب، وتوفيـر األدويـة 
األساسـية التـي يتـم تحديدهـا مـن وقـت إلـى 

آخـر مـن قبـل منظمـة الصحـة العالميـة.

كفالة تأمين التوزيع العادل لجميع الخدمات  	
والمرافق والسلع الصحية.

ولئـن كان القصـد أن يجـري إعمـال جميـع الحقـوق 
فـإن  تدريجيـاً،  العهـد  بموجـب  عليهـا  المنصـوص 
الـدول عليهـا بعـض االلتزامـات األساسـية الدنيا ذات 
األثر الفوري.  وتشـتمل هذه االلتزامات الفورية على 
التمييـز، وضمـان المسـاواة للجميـع  ضمانـات عـدم 
والحصـول  المرافـق،  إلـى  بالوصـول  يتعلـق  فيمـا 
األساسـية  والمقومـات  والسـلع  الخدمـات  علـى 
الـدول أن  للصحـة.  وفـي هـذا اإلطـار، يجـب علـى 
تسـد االحتياجـات المختلفـة الخاصـة بالمجموعـات 
واألشـخاص  واألطفـال،  النسـاء،  مثـل  السـكانية 
ذوي اإلعاقـة، والمسـنين، والفقـراء، ممـن يواجهـون 
الوفيـات  معـدالت  مثـل  خاصـة  صحيـة  تحديـات 
يقـع  كمـا  معينـة.2   ألمـراض  التعـرض  أو  المرتفعـة 
علـى عاتـق الـدول االلتـزام باتخـاذ خطـوات مدروسـة 
فـي  للحـق  الكامـل  اإلعمـال  نحـو  وهادفـة  ومحـددة 
عمـل  وخطـة  اسـتراتيجية  إعـداد  مثـل  الصحـة، 
وطنيتيـن للصحـة العامـة.  ويعنـي اإلعمـال التدريجي 
أن علـى الـدول التزامـاً محـدداً ومسـتمراً بالتحـرك، 
علـى أسـرع وأكفـأ نحـو ممكـن، فـي اتجـاه اإلعمـال 

الصحـة.3 فـي  للحـق  الكامـل 

للحقـوق  الدولـي  العهـد  أن  نجـد  تقـدم،  ممـا 
االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة، بشـكل رئيسـي، 
اإلقـرار  بضـرورة  األطـراف  الـدول  علـى  أكـد  قـد 

سلسـلة  الفقـر،  مـن  الحـد  واسـتراتيجيات  والصحـة،  اإلنسـان،  حقـوق    2
السـامية  المفوضيـة   ،5 رقـم  العـدد  اإلنسـان،  وحقـوق  الصحـة  منشـورات 
.8 ص   ،2010 المتحـدة،  األمـم  العالميـة،  الصحـة  ومنظمـة  اإلنسـان  لحقـوق 

3  انظر: الموقع اإللكتروني للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

http//:www.ohchr.org/AR/Issues/Health/Pages/SRRight�
HealthIndex.a
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بالحـق فـي الصحـة، وتبنـي تشـريعات حديثـة تكفـل 
الحصـول علـى الخدمـات الصحية دون تمييز، ووضع 
السياسـات والخطـط الوطنيـة الصحية إلعمال الحق 

الصحـة. فـي 

الحق في الصحة في القانون الدولي اإلنساني

تكمن أهمية القانون الدولي اإلنسـاني في أنه يشـكل 
آليـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن النزاعات المسـلحة، 
وذلـك مـن خـالل حمايـة الحـد األدنـى مـن الحقـوق 
بهـا  المـس  التـي يجـب احترامهـا، وعـدم  األساسـية 
مـن قبـل األطـراف المتنازعـة تحـت أي ظـرف كان.  
وتتمثل المصادر األساسـية للقانون الدولي اإلنسـاني 
جنيـف  باتفاقيـات  المتمثـل  المعاهـدات  قانـون  فـي 
األربـع للعـام 1949، والبروتوكوليـن اإلضافييـن للعـام 
1977.  والمصـدر الثانـي للقانـون الدولي هو اتفاقية 
الهـاي الخاصـة بقوانيـن وأعـراف الحـرب واألنظمـة 

الملقـاة عليهـا.

الـــصحية  والخدمـات  والــسلع  المرافـق  توافـر  يُعــد 
وسـهولة الوصــول إليهـــا ومقبوليتـــها وجودتهـا أمـراً 
بالغ األهميــة في أوقــات الــنزاع.  ويعــد وجــود نظـام 

صــحي فعــال، بمــا فـي ذلــك تـــوافر العـــاملين فـي 
مجـال الرعايـة الصحيـة، أمــراً حيويـــاً للتمتـع بالحـق 
فـي الصحـة لألشـــخاص المتضرريـن مـن النـزاع و/

أو المشـاركين فيـه.1

إن حـق المدنييـن فـي الصحـة حظـي بعنايـة كبيـرة 
الحـق  ويعـد ضمـن  الدولـي،  اإلنسـاني  القانـون  مـن 
والمستشـفيات،  الطبيـة  المـواد  توفيـر  الصحـة  فـي 

أفرادهـا. سـالمة  وضمـان  وحمايتهـا، 

حمايـة حقـوق األسـرى الصحيـة علـى ضـوء القانـون 
الدولـي اإلنسـاني والقانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان

نصـت المـادة )76( مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى 
أن يخضع األسـرى والمعتقلون لنظام غذائي وصحي 
يكفـل المحافظـة علـى صحتهـم، ويناظـر علـى األقـل 
النظـام المتبـع فـي سـجون البلـد المحتـل، وتقـدم لهم 
الرعايـة الطبيـة التـي تتطلبهـا حالتهـم الصحيـة ...؛ 

وتلقـي طـرد إغاثـة مـرة واحـدة شـهرياً علـى األقـل.2

1  انظـر: تقريـر المقـرر الخـاص المعنـي بحـق كل إنــسان فـي التمتــع بــأعلى 
مــستوى مــن الصحـة البدنيـة والعقليـة يمكـن بلوغـه فيمــــا يتعلــــق بــــالحق 
في الـــصحة الواجـــب لألشـــخاص المتـــضررين مـــن حـــاالت الـــنزاع و/أو 

المـــشاركين فيهـــا، 2013، ص 33.
2  انظر: المادة )76( من اتفاقية جنيف الرابعة 1949.
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فيمـا أكـدت المـادة )85( مـن االتفاقيـة ذاتهـا، علـى 
التدابيـر  الحاجـزة جميـع  الدولـة  تتخـذ  أن  ضـرورة 
األشـخاص  إيـواء  لضمـان  والممكنـة  الالزمـة 
المحمييـن، منـذ بـدء اعتقالهـم فـي مبـاٍن تتوفـر فيهـا 
أن  ويجـب  السـالمة،  وضمانـات  الصحيـة  الشـروط 
الرطوبـة، وكافيـة  مـن  المبانـي محميـة تمامـاً  تكـون 
كافيـة  النـوم  أماكـن  تكـون  وأن  واإلضـاءة،  التدفئـة 
االتساع والتهوية.  وحول الشروط الصحية والرعاية 
الطبية، فقد أكدت المادتان )91( و)92( من اتفاقية 
كل  فـي  تتوفـر  أن  يجـب  أنـه  علـى  الرابعـة،  جنيـف 
معتقـل عيـادة مناسـبة، يشـرف عليهـا طبيـب مؤهـل، 
يحصـل فيهـا المعتقلـون علـى ما يحتاجونـه من رعاية 
طبيـة، وأن تجـرى الفحوصـات الطبيـة للمعتقلين مرة 
واحـدة علـى األقـل شـهرياً، حتـى تكـون هنـاك مراقبة 
للمعتقليـن، وكذلـك  والتغذيـة  الحالـة الصحيـة  علـى 

المعديـة.1 األمـراض  اكتشـاف 

ووفقـاً للمـادة 109 مـن االتفاقيـة الثالثة، التي أوجبت 
علـى الدولـة اآلسـرة أن تفـرج عـن األسـرى المرضـى 
بأمـراض خطيـرة والمصابيـن بجـروح خطـرة، بعد أن 
ينالـوا الرعايـة الصحيـة التـي تمكنهم من السـفر دون 

أن يكـون ذلـك أثنـاء النزاعات المسـلحة.

وتلتزم الدول في أثناء النزاع المسلح بــاحترام الحــق 
فـي الصحـة، وحمايـة هـذا الحـق وإعمالــه.  ويــشمل 
ذلـك الحـاالت الـتي تحتـل فيهـا دوٌل أراضَي أجنبيـة، 
فعليــًة  ســيطرًة  أخــرى،  طريقـة  بـأي  تمـارس،  أو 
عليهــا، وتكــون جميــع االلتزامــات بموجـب الحـق في 
الصحـة سـارية فـي هـذه األراضــي.2  وتقــع، أيــضاً، 
علـى الـدول التزامـات أخـرى تتعلـق بحقـوق اإلنسان، 
تشـمل -علـى ســبيل المثــال ال الحــصر- الحــق فـي 
الحيــاة، وااللتــزام باالمتنــاع عــن التعـذيب وغيره من 
ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية 

أو المهينـة.3

ويقتضـي االلتـزام باحتـرام الحـق فـي الصحـة عــدم 
الحــق،  بهـذا  األشــخاص  تمتــع  فـي  الــدول  تــدخل 

1  انظر: المواد 85، و91، و92 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949.
2  فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بشـأن اآلثــار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد 
للمزيـد:   .112 الفقـرة   ،2004 المحتلـة  الفلسـطينية  األرض  فـي  جـدار 
/opinions�advisory/files/org.cij�icj.www//:http

3  تقريـر المقـرر الخـاص المعنـي بحـق كل إنــسان في التمتــع بــأعلى مــستوى 
.13 الفقـرة   ،7 2013، ص  بلوغـه،  يمكـن  والعقليـة  البدنيـة  الصحـة  مــن 

وذلـك باالمتنـاع عـن الممارسـات التمييزيـة.  وينبغـي 
أال تقـوم الـدول بوضـع سياسـات، أو التصرف بطرق 
فـي  بــالحق  األشــخاص  تمتـع  أمـام  حواجـز  تنشـئ 
الــصحة، مثــل إعاقــة الوصـول إلى المرافــق والــسلع 

والخـــدمات الـــصحية بوجـــه عـــام.4

مـن العناصـر األساسـية للمتـع بالحـق فـي الصحـة، 
وســهولة  العاملــة  والعيــادات  المستــشفيات  تــوافر 
الوصـول إليهـا، والـدول ملزمـة بـضمان أن ال تتعـرض 
المرافــق الــصحية لــضرر نتيجــة للنزاع.  ومع ذلــك، 
أوقــات  فـي  الماديــة  الحــواجز  مــن  عــدد  يفــرض 
النـزاع، مـا يــؤثر بــشدة علــى الوصــول إلـى المرافــق 
مثــل  العقبــات  وتتــسبب  الــصحية.   والخــدمات 
الطــرق االلتفافيــة القــسرية، واســتجواب المرضـى، 
وفــرض تــصاريح الــسفر، واإليقـاف التعسـفي عنـد 
نقـاط التفتــيش، فـي تدهـور أحوالهـم الصحيـة.  كما 
إن التدابيـر األخـرى مثـل الحــصار، وحظـر التجـول 
الطويـل أو غيـر المحــدد، وحــواجز الطــرق، تقيــد، 
تؤثـر  وبالتالـي  والنقــل،  األشــخاص  حركــة  أيــضاً، 
سـلباً علـى الوصــول إلـى خــدمات الرعايــة الــصحية 
النـزاع،  مـن  المتــضررة  المنــاطق  فـي  األساســية 

وتقــديم تلــك الخــدمات.

وتنـص المعاهـدات واالتفاقيـات المذكـورة أعاله على 
التـزام سـلطات السـجن بتوفيـر ما يلي:

أماكن معيشة آمنة وصحية لكل السجناء. 	
حماية األشخاص من العنف واإلكراه. 	
واألدويـة  	 الصحيـة  الرعايـة  خدمـات  توفيـر 

اإلمـكان. قـدر  مقابـل  دون  الكافيـة، 
بإجـراءات  	 الخـاص  والتعليـم  المعلومـات  تقديـم 

للحيـاة. الصحـي  واألسـلوب  الصحيـة  الوقايـة 
تنفيذ إجراءات الوقاية الصحية األولية. 	

ظـروف  فـي  الحـق  العالمـي  اإلعـالن  بالفعـل  أقـر 
إضافـة  للجميـع.   والرفاهيـة«  للصحـة  »مناسـبة 
إلـى ذلـك، ينـص العهـد الدولـي للحقـوق االقتصاديـة 
لهـم حـق  واالجتماعيـة والثقافيـة علـى أن السـجناء 
فـي أعلـى مسـتوى يمكـن بلوغـه مـن الصحـة البدنيـة 

والعقليـة.
4  المصدر السابق، الفقرة 13.

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«

ملف العدد | الحق في الصحة

32



ونصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 
على أنه: يجب أن توفر في كل سـجن خدمات طبيب 
مؤهـل واحـد علـى األقـل، يكـون علـى بعـض اإللمـام 
بالطـب النفسـي.  وينبغـي أن يتـم تنظيـم الخدمـات 
الطبيـة علـى نحـو وثيـق الصلـة بـإدارة الصحـة العامة 
المحليـة أو الوطنيـة.  كمـا يجـب أن تشـتمل علـى فرع 
للطب النفسـي بغية تشـخيص حاالت الشـذوذ العقلي 

وعالجهـا عنـد الضرورة.

متخصصـة،  عنايـة  يتطلبـون  الذيـن  السـجناء  أمـا 
فينقلـون إلـى سـجون متخصصـة، أو إلى مستشـفيات 
السـجن  فـي  تتوفـر  حيـن  الواجـب،  ومـن  مدنيـة.  
خدمـات العـالج التـي تقدمها المستشـفيات، أن تكون 
معداتهـا وأدواتهـا والمنتجـات الصيدالنيـة التـي تزود 
بهـا وافيـة، بغـرض توفيـر الرعايـة والمعالجـة الطبيـة 
مـن  كادراً  تضـم  وأن  المرضـي،  للسـجناء  الالزمـة 

المناسـب. المهنـي  التأهيـل  ذوي  الموظفيـن 

ضمانـات  علـى  الطـب  مهنـة  آداب  مبـادئ  ونصـت 
والمحتجزيـن،  للسـجناء  الصحـة  حـق  لحمايـة 
واجـب  مـن  أن:  علـى   )1( رقـم  المبـدأ  نـص  فقـد 
الطبيـة  بالرعايـة  المكلفيـن  الصحييـن  الموظفيـن 
مـن  األطبـاء  والسـيما  والمحتجزيـن،  للمسـجونين 
هـؤالء الموظفيـن، أن يوفـروا لهـم حمايـة لصحتهـم 
البدنيـة والعقليـة، ومعالجـة ألمراضهـم، تكونـان مـن 
نفـس النوعيـة والمسـتوى المتاحين لغير المسـجونين 

المحتجزيـن.1 أو 

أقـرب وقـت  الطبيـب بفحـص كل سـجين فـي  يقـوم 
ثـم بفحصـه بعـد ذلـك  ممكـن بعـد دخولـه السـجن، 
كلمـا اقتضـت الضـرورة، وبخاصـة بغيـة اكتشـاف أي 
مـرض جسـدي أو عقلـي يمكـن أن يكـون مصابـاً بـه، 
واتخـاذ جميـع التدابيـر الضروريـة لعالجـه.  يكلـف 
الطبيـب بمراقبـة الصحـة البدنيـة والعقلية للمرضي، 
المرضـي،  السـجناء  جميـع  يوميـاً  يقابـل  أن  وعليـه 
وجميع أولئك الذين يشـكون من اعتالل، وأي سـجين 
اسـترعى انتباهـه إليـه علـى وجـه خـاص.  وفـي هـذا 
السـياق، يقـدم الطبيـب تقريـراً إلـى المديـر كلمـا بـدا 
لـه أن الصحـة الجسـدية أو العقليـة لسـجين مـا قـد 
تضـررت، أو سـتتضرر مـن جـراء اسـتمرار سـجنه، أو 

مـن جـراء أي ظـرف مـن ظـروف هـذا السـجن.2

الدولـة  “تتولـى  أن  علـى  مانديـال  قواعـد  ونصـت 
المجانيـة  الصحيـة  الرعايـة  توفيـر  مسـؤولية 
للسـجناء.  وينبغـي أن يحصلـوا علـى نفـس مسـتوى 
الرعايـة الصحيـة المتـاح فـي المجتمـع، وينبغـي أن 
1  المبـدأ رقـم )1( مـن مبـادئ آداب مهنـة الطـب المتصلـة بـدور الموظفيـن 
مـن  والمحتجزيـن  المسـجونين  حمايـة  فـي  األطبـاء،  والسـيما  الصحييـن، 
التعذيـب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو 
المهنيـة اعتمـدت ونشـرت علـى المـأل، بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة لألمم 

المتحـدة 194/37 المـؤرخ فـي 18 كانـون األول/ديسـمبر 1982.
2  المـواد 22 و23 و24 و25 مـن القواعـد النموذجيـة الدنيـا لمعاملة السـجناء، 
ومعاملـة  الجريمـة  لمنـع  األول  المتحـدة  األمـم  مؤتمـر  باعتمادهـا  أوصـى 
المجرميـن المعقـود فـي جنيـف العـام 1955، وأقرهـا المجلـس االقتصـادي 
واالجتماعـي بقراريـه 663 جيـم )د-24( المـؤرخ فـي 31 تموز/يوليـو 1957 

و2076 )د-62( المـؤرخ فـي 13 أيار/مايـو 1977.
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الحصـول  فـي  الحـق  لهـم  يكـون 
الصحيـة  الخدمـات  علـى 
تمييـز  ودون  مجانـًا،  الضروريـة 
علـى أسـاس وضعهـم القانونـي”.1

المـادة  فـي  ورد  مـا  إلـى  اسـتناداً 
)2/8( مـن نظـام رومـا األساسـي 
الدوليـة،  الجنائيـة  للمحكمـة 
لغـرض  أنـه:  النـص  ذكـر  حيـث 
تعنـي  األساسـي  النظـام  هـذا 
»جرائـم الحـرب«: »أ. االنتهـاكات 

الجسـيمة التفاقيـات جنيـف المؤرخـة فـي 12 آب/
أغسـطس 1949، أي فعـل مـن األفعـال التاليـة ضـد 
أحـكام  تحميهـم  الذيـن  الممتلـكات  أو  األشـخاص، 

الصلـة«. ذات  جنيـف  اتفاقيـة 

وهنـا يمكـن االسـتفادة مـن هذا النص فـي حال وجود 
شـبهة قويـة بتعمـد سـلطات االحتـالل بالتسـبب بوفاة 
الجنائيـة  للمحكمـة  التوجـه  مـن  ومعتقليـن  أسـرى 
الدوليـة، والتقـدم بشـكوى إلـى المدعـي العـام لفتـح 
هـذا  عـن  المسـؤولين  األفـراد  ومسـاءلة  تحقيـق 

الجسـيم. االنتهـاك 

اإلنسـاني  القانـون  كفـل  فقـد  سـبق،  مـا  علـى ضـوء 
الدولـي الحقـوق الصحيـة للسـكان المدنيين الواقعين 
المسـائل  كذلـك  ويشـمل  االحتـالل  سـلطة  تحـت 
المتعلقة باألسـرى؛ سـواء مكان االحتجاز، أو الغذاء، 

أو الملبـس، أو النظافـة، أو الرعايـة الطبيـة.2

آليات المساءلة والحماية لحقوق األسرى 
والمعتقلين الصحية

أوجـه  مـن  متعـددة  طائفـة  الدوليـة  المنظومـة  تتيـح 
التدخـل بغـرض الرصـد والمسـاءلة والحماية، ويمكن 
مـن خـالل هـذه الوسـائل القانونيـة الدوليـة، وبخاصة 
في سياق القانون الدولي اإلنساني وآلياته المعتمدة، 
باتفاقيـات  األطـراف  للـدول  مؤتمـر  لعقـد  الضغـُط 
1  القاعدة )24( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السـجناء المراجعة 
فـي 2015 »قواعـد مانديـال«، وهـذه القواعـد هـي الصيغـة المنقحـة والمحدثة 
»للقواعـد النموذجيـة الدنيـا لمعاملـة السـجناء«، التـي اعتمدتهـا الجمعيـة 
انظـر:  للمزيـد،  األول/ديسـمبر2015،  كانـون  فـي  المتحـدة  لألمـم  العامـة 
/events/ar/org.un.www//:http :الموقـع اإللكترونـي لألمـم المتحـدة

shtml.rules/mandeladay

.icrc.www//:https :2  الموقـع اإللكترونـي للجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر
law�and�war/ara/org

جنيـف األربـع، لبحـث موضوع األسـرى الفلسـطينيين 
الناشـئة  القانونيـة  االلتزامـات  وطبيعـة  وحقوقهـم، 
والتزامـات  ودور  اإلسـرائيلي؛  المحتـل  عاتـق  علـى 
األطـراف بمواجهـة االنتهـاكات والخروق اإلسـرائيلية 

المعتقليـن. لحقـوق 

كمـا يمكـن رفـع دعـاوى قانونيـة لمواجهـة االنتهـاكات 
سـواء  لألسـرى؛  الصحيـة  للحقـوق  اإلسـرائيلية 
الجسـدية منهـا أو النفسـية أمـام المحاكـم الوطنيـة 
للـدول التـي قبلـت بفتـح واليتهـا القضائيـة أمـام هـذه 
الواضحـة لحـق  القضايـا، وبخاصـة فـي االنتهـاكات 
األسـرى فـي الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة، أو في 
تلـك االنتهـاكات لحريـة األسـرى فـي عـدم إخضاعهم 
التغذيـة  علـى  إجبارهـم  فـي  أو  الطبيـة،  للتجـارب 

القسـرية فـي حالـة اإلضـراب عـن الطعـام.

وفـي اطـار القانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان، يمكـن 
مـن  االحتـالل،  النتهـاكات  الدوليـة  المسـاءلة  تفعيـل 
الدوليـة  االتفاقيـات  توفرهـا  التـي  اآلليـات  خـالل 
الدوليـة،  الشـكاوى  لجـان  ومخاطبـة  الحقوقيـة، 
وبخاصـة المقرريـن الخاصيـن؛ مثـل المقـرر الخـاص 
المعنـي بالحـق فـي التمتـع بأعلى مسـتوى من الصحة 
بمناهضـة  المعنـي  الخـاص  والمقـرر  بلوغـه،  يمكـن 
التعذيب ... وغيرهما، ورفد مختلف أجهزة ووكاالت 
المفصلـة  بالتقاريـر  المتخصصـة  المتحـدة  األمـم 
اللتزاماتهـا؛  »إسـرائيل«  انتهـاكات  حـول  والمهمـة 
كمنظمـة الصحـة العالميـة، وغيرهـا مـن المنظمـات 
بتعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان  المعنيـة  والـوكاالت 

الصحيـة بشـكل خـاص. والحقـوق  بشـكل عـام، 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«
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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحق في الصحة يعني أن الدول 
يجـب أن تهيـئ الظـروف التـي يمكـن فيهـا لـكل فـرد أن يكـون موفـور 
الصحـة بقـدر اإلمـكان، وال يعنـي الحـق فـي أن يكـون موفـور الصحـة.  
كمـا أكـد المؤتمـر الرابـع للمـرأة الـذي انعقـد فـي »بيجيـن« العام 1995، 
على ضرورة كفالة حق المرأة في التمتع بأعلى المستويات الصحية 

طـوال دورة حياتهـا بشـكل متسـاٍو مـع الرجـل.

قضيـة الصحـة ليسـت قضيـة حقوقيـة فحسـب، إنمـا قضيـة اجتماعيـة 
حقـوق  مـن  أساسـي  حـق  أنهـا  األهـم  أن  غيـر  وسياسـية،  واقتصاديـة 
التـي  نفسـها  الصحيـة  باألوضـاع  يتأثـرن  النسـاء  أن  ومـع  اإلنسـان، 

يتأثـر بهـا الرجـال، غيـر أن المـرأة تمـر بهـا بصـورة مختلفـة.

أساسـي  كحـق  الفلسـطينية  للمـرأة  الصحـة  فـي  الحـق  يختلـف  ال 
إلـى الشـرعة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان عـن الحقـوق  إنسـاني يسـتند 
الصحية لغيرها من النساء في العالم، غير أن واقع الحق في الصحة 
االقتصاديـة  األوضـاع  لتبايـن  وفقـًا  يختلـف  الفلسـطينيات  للنسـاء 
واالجتماعيـة والثقافيـة والقانونيـة فـي فلسـطين التـي تعانـي جـراء 
االحتـالل  سـلطات  تفرضهـا  التـي  والقيـود  اإلسـرائيلي،  االحتـالل 
علـى الحـق فـي الصحـة، فـي حريـة التنقـل والسـفر لتلقـي العـالج فـي 
الضفـة  فـي  الفلسـطينيين  للمواطنيـن  سـواء  القـدس؛  مستشـفيات 
الغربيـة، أو قطـاع غـزة المحاصـر، وتفـرض سـلطات االحتـالل قيـودًا 
وشـروطًا للسـفر للعـالج فـي مستشـفيات القـدس والضفـة الغربيـة، أو 

مستشـفيات الداخـل، وهنـا ال تمييـز بيـن رجـل وامـرأة.

فـي  الفلسـطينية  الحكومـة  اتخذتهـا  التـي  اإلجـراءات  إلـى  إضافـة 
مـن  للمـرض  الخـارج  فـي  التحويـالت  عـدد  وتقليـص   ،2017 العـام 

وسائل اإلعالم 
وتناول قضايا 
المرأة الصحية

مصطفى إبراهيم
منسق المناصرة المجتمعية في 

قطاع غزة – الهيئة المستقلة

سـكان قطـاع غـزة، وكذلـك القـرار الـذي اتخذتـه الحكومـة الفلسـطينية فـي نهايـة شـهر مـارس/آذار 2019، بوقـف 
التحويـالت الطبيـة للعـالج فـي المستشـفيات اإلسـرائيلية بذريعـة توطيـن العـالج فـي فلسـطين، ولـم تسـتثِن 
المرأة الفلسطينية، ما حال دون تلقي عدد ليس قليل من النساء من الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يفتقر 
القطـاع الصحـي فيـه للمقومـات األساسـية خاصـة عـالج مـرض السـرطان، وتلقـي العـالج فـي الخـارج، والرعايـة 

الالزمـة. الطبيـة 

تختلـف وسـائل اإلعـالم فـي رؤيتهـا لتنـاول قضايـا المـرأة، وأخطـر مـا فـي الـدور اإلعالمـي هـو السـكوت عـن نشـر 
التـي يتـم نقاشـها بصمـت  المـرأة بشـكل مباشـر، والقضايـا الجدليـة  التـي تمـس حيـاة  القضايـا االجتماعيـة 
وخـوف، مـن دون تسـليط الضـوء عليهـا، ومـن أخطـر هـذه القضايـا بعـض األمـراض الخطيـرة التـي تصـاب بهـا 
المـرأة الفلسـطينية، وبخاصـة مـرض السـرطان، الـذي يبتعـد النـاس للحديـث عنـه بشـكل مباشـر، والحـق فـي 

الصحـة والرعايـة الطبيـة.

إن قطـاع غـزة محاصـر ومعـزول عـن العالـم الخارجـي منـذ 13 عامـًا، وتمنـح إسـرائيل تصاريـح لنسـبة معينـة مـن 
الحـاالت بالسـفر لتلقـي العـالج فـي مستشـفيات الداخـل والضفـة الغربيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس، وفـي 
الوقـت التـي تسـمح لبعـض المريضـات بالسـفر للعـالج، غيـر أنهـا تتوقـف عـن منحهـن تصاريـح، مـا يقطـع األمـل 

ملف العدد | الحق في الصحة

35 فصلية الحق في الصحة - العدد ٦٢ - ربيع وصيف ٢٠١٩



السـتكمال  السـفر  علـى  القـدرة  لعـدم  الشـفاء  فـي 
العـالج، وتتدهـور حالتهـن الصحية بصـورة متواصلة، 
وبعضهـن فقـدن حياتهـن جـراء تلـك القيـود المعقـدة 

والقاسـية.

مواجهـة  عـن  األول  المسـؤول  هـو  اإلعـالم  ليـس 
األمـراض االجتماعيـة والعـادات والتقاليـد والثقافـة 
هنـا  فالمسـؤولية  المـرأة،  حقـوق  تجـاه  السـائدة 
مـن  أو  القـرار  صنـع  دوائـر  مـن  سـواء  مشـتركة؛ 
السياسـات واإلجـراءات القانونيـة التـي يجـب أن يتـم 

وتنفيذهـا. ومراقبتهـا  اتخاذهـا 

اإلعـالم  ووسـائل  الصحافـة  مسـؤولية  تبـرز  وهنـا 
كسـلطة رابعـة فـي تنـاول الحـق فـي الصحـة، وتقـع 
علـى عاتقهـا الكشـف عـن أماكـن الخلـل فيمـا يتعلـق 
بحيـاة النـاس السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة، 

مسـؤولياتها. مـن  انطالقـًا 

وسـائل اإلعـالم تتنـاول أخبـار األمـراض التـي تصيـب 
أو  الخصوصيـة،  بذريعـة  شـديدة  بحساسـية  المـرأة 
إال  ورغباتهـا،  وتوجهاتهـا  اهتماماتهـا  مـن  انطالقـًا 
أنهـا ال تنقـل تلـك األخبـار مـن خـالل تقاريـر إلنفـاذ 
الحـق فـي الصحـة، أو حرمـان عـدد كبيـر مـن النسـاء 
مـن الحـق فـي الرعايـة الطبيـة، فـي ظل تزايـد أعداد 
فـي  للعـالج  السـفر  يسـتطيعون  ال  الذيـن  الفقـراء 

الخـارج، أو شـراء األدويـة.

الغـذاء السـيما فـي قطـاع غـزة  إلـى  النسـاء  افتقـار 
الغربيـة  الضفـة  فـي  والمهمشـة  الريفيـة  والمناطـق 
وتدنـي  االجتماعيـة،  العدالـة  وغيـاب  »ج«،  كمناطـق 
النظيفـة  الميـاه  إلـى  الوصـول  علـى  النسـاء  قـدرة 
ومرافـق الصـرف الصحـي والوقـود، وزيـادة األعبـاء 
علـى كاهـل النسـاء وأسـرهن، كل ذلـك يتـرك تأثيـراً 
التـي  علـى صحتهـن، ويزيـد تعقيـد الظـروف  سـلبياً 
وبخاصـة  التحديـات،  تلـك  النسـاء  فيهـا  تواجـه 

االقتصاديـة.

التركيـز علـى الخطـوط العريضـة للحـق فـي الصحـة 
قانونيـة  نصـوص  تضميـن  فـي  الحـق  مثـل  للمـرأة؛ 
تحـدد شـروط الخدمـات الصحيـة المناسـبة للمـرأة، 
هـو مهمـة مـن مهـام اإلعـالم لتسـليط الضـوء علـى 
القـرار  ومتخـذي  الواجـب  أصحـاب  وحـث  ذلـك، 

إلحـداث تغييـر فـي القوانيـن التـي تنطـوي على تمييز 
ضـد المـرأة، واعتبـار التمييـز علـى أسـاس الجنـس 
وضـرورة  عليهـا،  ويعاقـب  للقانـون  مخالفـة جسـيمة 
إجـراءات  واتخـاذ  قـرارات  وإصـدار  قوانيـن  سـن 

وتنصفهـا. المـرأة  تسـاوي 

كذلـك تنـاول الحـق فـي الصحـة، والشـروط الواجـب 
واليسـير  السـهل  الوصـول  فـي  الحـق  مثـل  توافرهـا 
إلـى الخدمـات الصحيـة التـي تحتاجهـا فـي مراحـل 
حياتهـا المختلفـة مـن مرحلـة الطفولـة، والمراهقـة، 
حتـى  االجتماعـي،  والضمـان  واألمـان،  واإلنجـاب، 
مرحلـة الشـيخوخة، يترتـب عليـه إنهـاء التمايـز فـي 
توفيـر الخدمـات الصحيـة بيـن الضفـة وغـزة، وبيـن 
والمناطـق  والمخيمـات  واألحيـاء  نفسـها،  المـدن 
المهمشـة، هـذا إضافـة إلى الحـق في تلقي الخدمات 
فـي  وحقهـا  المـرأة،  واحتـرام خصوصيـة  الصحيـة، 
المعرفـة  فـي  والحـق  المعلومـات،  علـى  الحصـول 
واالختيـار، وفـي تلقـي فحـص طبـي دوري، وبخاصـة 

السـرطان. عـن  المبكـر  الكشـف 

ويستطيع اإلعالم التركيز على تفاقم البطالة، وزيادة 
نسـب الفقـر، وبخاصـة فـي قطـاع غـزة الـذي يعانـي 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  الحقـوق  فـي  تدهـور  مـن 
وحرمـان،  عنـف  مـن  النسـاء  تعانيـه  ومـا  والثقافيـة، 
وحـق المـرأة فـي الصحـة والرعايـة الطبيـة والثقافيـة 
التـي تعانـي منهـا النسـاء المريضـات،  واالجتماعيـة 
مـن حقوقهـا  حـق  فـي  لهـا  المقربيـن  أقـرب  وإنـكار 
المعاملـة؛  فـي  يطالهـا  الـذي  والتمييـز  األساسـية، 

سـواء مـن األهـل أو الـزوج.

تكـون  أن  يجـب  للمـرأة  الصحـة  فـي  الحـق  قضيـة 
اإلعـالم،  وبخاصـة  المجتمـع،  فئـات  جميـع  قضيـة 
ليـس مـن خـالل الشـعار المسـتهلك بأن المرأة تشـكل 
نصـف المجتمـع، وأجمـل مـا فـي المجتمـع مـن حيـث 
العواطـف، وهـي ال تمتلـك المقـدرة علـى التأثيـر فـي 
عمليـة اتخـاذ القـرار، وهـذه حقيقـة اجتماعيـة، غيـر 
أنهـا تتـرك أثـراً بالغـاً علـى حـق المـرأة فـي الصحـة، 
وبخاصـة  القانـون،  يقرهـا  التـي  الصحيـة  وحقوقهـا 
حقهـا فـي أن تتمتـع بحقـوق صحيـة عقليـة وبدنيـة، 

وأن تكـون متعافيـة مـن األمـراض.
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التـي  الحقـوق  أهـم  أحـد  يعتبـر  الصحـة  فـي  الحـق 
الدوليـة  والمعاهـدات  االتفاقيـات  عليهـا  نصـت 
وكذلك القوانين والسياسـات الوطنية في فلسـطين، 
إلـى  إضافـة  الصحـة،  فـي  األطفـال  حـق  وبخاصـة 
الحـق فـي الحمايـة االجتماعيـة والحـق فـي التعليـم 
والمشـاركة.  يوجـد فـي فلسـطين ال يقـل عـن مليـون 
و200 ألف طالب وطالبة سنويًا، لذا، ومن أجل تعزيز 
حقهـم فـي التعليـم، والحصـول علـى إنجـازات تربويـة 
عاليـة، مـن خـالل توفيـر البيئـة الصحيـة والسـليمة 
القائمـة علـى حـق الطالـب، فقـد أنشـأت وزارة الصحة 
دائـرة تعنـي بصحـة الطـالب الشـمولية، اسـتنادًا إلـى 

حـق الطـالب فـي الصحـة.

الرؤية:
الجسـدي  والرفـاه  بالصحـة  يتمتـع  مجتمـع طالبـي 
مسـتوى  وأقصـى  واالجتماعـي،  والعقلـي  والنفسـي 
فـي  والتعلميـة  التعليميـة  التربويـة  اإلنجـازات  مـن 

. فلسـطين

الرسالة:
نسعى إلى تعزيز صحة النشء والمجتمع المدرسي، 
مسـتقبل  أجـل  مـن  والتربوييـن  األسـرة  ونشـارك 

الجيـل.

الصحـة  دائـرة  ورسـالة  رؤيـة  تحقيـق  أجـل  ومـن 
شـمولية  ولتحقيـق  الصحـة،  وزارة  فـي  المدرسـية 
الخدمات الصحية، فقد طورت فيها أقسام مختلفة، 
الفـم  صحـة  قسـم  الصحيـة،  الخدمـات  قسـم  وهـي: 
قسـم  المدرسـية،  النفسـية  الصحـة  قسـم  واألسـنان، 
البيئـة  صحـة  قسـم  المدرسـي،  الصحـي  التثقيـف 
المدرسـية، قسـم المـدارس األخـرى ومرشـدات صحـة 

المجتمـع.

عناصر الصحة المدرسية:
الخدمات الصحية المستندة إلى المدرسة. 	
التثقيـف الصحـي المرتكـز علـى أسـس المهـارات  	

الحياتية.
وصحـة  	 العامـة  والنظافـة  الشـرب  ميـاه  مراقبـة 

المدرسـية. البيئـة 
السياسات الصحية المدرسية. 	

ولتحقيـق أقصـى خدمـات نوعيـة لطـالب المـدارس، 
فإن هناك حاجة إلسـتراتيجيات صحة داعمة، وهي:

والتربيـة . 1 الصحـة  قطاعـي  بيـن  الشـراكة 
األخـرى  والمؤسسـات  والـوزارات  والتعليـم 

العالقـة. ذات 

الصحة الشمولية
حق لطالب المدارس في فلسطين

الدكتور وليد الخطيب
مدير دائرة الصحة المدرسية - وزارة الصحة
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المشاركة الفعالة للمجتمع المحلي.. 2
وعي الطلبة ومشاركتهم الفعالة.. 3

ولتطبيـق برنامـج الصحـة المدرسـية الشـمولي، فقـد 
شـكلت الـوزارة فريـق للصحـة المدرسـية فـي جميـع 
المحافظـات، حيـث يتكـون كل فريـق مـن طبيـب عـام، 
وطبيـب أسـنان، ممرضتيـن، أخصائـي نفسـي، مفتش 
صحـة بيئـة ومثقفـة صحية، حيـث بلغ عدد الفرق في 

الضفـة الغربيـة 14 فريقـاً.

الخدمـات والبرامـج الطبيـة والوقائيـة التـي تقـوم بها 
فـرق الصحة المدرسـية:

لطـالب  	 الشـاملة  الوقائيـة  الفحوصـات  برنامـج 
انحنـاء  عـن  الوقائـي  والفحـص  األول،  الصـف 
العمـود الفقـري لـدى طالبـات الصـف السـادس 
)Scoliosis(، وفحوصات النظر والعيون للصفين 

والثامـن. الخامـس 
الفـم  	 عـن صحـة  الوقائيـة  الفحوصـات  برنامـج 

والعاشـر. والسـابع  األول  للصفـوف  واألسـنان 
برنامج التحصين )اللقاحات(. 	
برنامـج الصحـة النفسـية المدرسـية الذي يهدف  	

إلـى اكتشـاف االضطرابـات النفسـية والسـلوكية 
والعاطفيـة والعصبيـة، وحاالت العنـف، وتحويلها 
مـن أجـل تقديـم التدخـالت العالجيـة المناسـبة، 
وذلك في وحدات الصحة النفسية في مديريات 

الصحة.
ذوي  	 واألطفـال  للمرضـى  الصحيـة  المتابعـة 

صعوبـات  ضمنهـا  ومـن  المختلفـة،  اإلعاقـات 
لتعلـم. ا

اإلسعافات األولية. 	
الوقاية من األمراض المعدية. 	
عالج األمراض الحادة. 	
صحة المراهقة والوقاية من األمراض المزمنة. 	

يشـتمل برنامـج الفحوصـات الوقائيـة علـى أمـراض 
بالنظافـة  المرتبطـة  األمـراض  والنظـر،  العيـون 
الشـخصية، األمـراض المرتبطـة بالتغذيـة، األمـراض 
الجراحيـة والتشـوهات الَخلقيـة، الكشـف عـن حاالت 
الفلـوري،  التسـمم  اإلطبـاق،  سـوء  األسـنان،  تسـوس 
الوقائـي لألسـنان. العـالج  اللثـة، وتقديـم  التهابـات 

التثقيـف والتعزيـز الصحـي المسـتند إلـى المهـارات: 
فـي  أنشـطة  بتنفيـذ  المدرسـية  الصحـة  فـرق  تقـوم 
التثقيـف الصحـي لطـالب وطالبـات المـدارس حـول 
المواضيـع التاليـة: النظافـة الشـخصية، صحـة البيئة 
والسـالمة العامـة، أنمـاط الحيـاة الصحيـة، العـادات 
الصحيـة  والحـاالت  السـليمة  التغذيـة  الغذائيـة، 
المرتبطـة بهـا )فقـر الـدم، عوز اليـود ... إلخ(، صحة 
الـزواج  الشـخصية،  النظافـة  )التدخيـن،  المراهقـة 
الفقـري(،  العمـود  انحنـاء  األقـارب،  زواج  المبكـر، 
والعقاقيـر، مكافحـة األمـراض  المخـدرات  مكافحـة 
والوقايـة  المزمنـة  األمـراض  مكافحـة  المعديـة، 
منهـا، التأثيـر السـلبي لمواقـع التواصـل االجتماعـي، 
متعـددة  ومواضيـع  اإللكترونيـة،  واألجهـزة  اإلنترنـت 

والعصبيـة. والسـلوكية  النفسـية  بالصحـة  خاصـة 

ومـن أجـل تعزيـز البيئـة الطبيعية في المدرسـة، التي 
تهـدف إلـى وقايـة الطـالب مـن أي أمـراض أو مشـاكل 
فـرق  تقـوم  الطبيعيـة،  بالبيئـة  مرتبطـة  صحيـة 
الصحـة المدرسـية بالكشـف الـدوري عـن المقاصـف 
األوليـة،  اإلسـعافات  وحقيبـة  ومبيعاتهـا،  المدرسـية 
وطرق التخلص من النفايات الصلبة، ودورات المياه، 
ومياه الشرب، وأخذ عينات منها ومن المقاصف من 
أجـل عمـل الفحوصـات المخبرية فـي مختبر الصحة 
العامة المركزي، وذلك لضمان سـالمتها.  كما تقوم، 
أيضاً، بالكشـف على المرافق األخرى في المدرسـة، 

مثـل السـاحات واإلضـاءة والتهويـة وغيرهـا.

التـي تقدمهـا  ومـن أجـل تعزيـز الخدمـات الصحيـة 
الدائـرة  طـورت  فقـد  المدرسـية،  الصحـة  فـرق 

التاليـة: واألنظمـة  السياسـات  مـن  مجموعـة 

جميـع الفحوصـات الوقائيـة التـي تقوم بها الفرق . 1
مجانيـة، وال تحتـاج إلـى تأمين صحي.

مجانيـة األدويـة المقدمة للطلبة، وبخاصة لعالج . 2
األمراض المرتبطة بالنظافة الشخصية.

إعفاء الطلبة من الدراسة في حال انتشار مرض . 3
معـٍد تبعـاً لطبيعـة المرض، ومـدى الخطورة منه، 

وذلك حسب سياسة دائرة الطب الوقائي.
لعينـات . 4 البيولوجيـة  أو  الكيميائيـة  الفحوصـات 

المـاء والطعـام التـي تؤخـذ مـن المدرسـة تعمـل 
المركزيـة. العامـة  فـي مختبـرات الصحـة  مجانـاً 
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فحـص الطلبـة المحوليـن مـن الصحة المدرسـية . 5
لتأكيـد  الحكوميـة  الخارجيـة  العيـادات  إلـى 

الصحـي. للتأميـن  يخضـع  ال  التشـخيص، 
أثنـاء . 6 للطـالب  تحصـل  التـي  اإلصابـات  عـالج 

نشـاطات المدرسـة المختلفـة مجانـاً فـي أقسـام 
العيـادات  أو  للمستشـفيات  التابعـة  الطـوارئ 

الحكوميـة.
التطعيـم ضـد شـلل األطفـال، الدفتيريـا والكـزاز . 7

لطـالب وطالبـات الصـف األول، وُطعـم الحصبـة 
لطالبـات الصـف السـادس، والدفتيريـا والكـزاز 

للصـف التاسـع.
منع التدخين في المدارس.. 8
المقاصـف . 9 بمبيعـات  المتعلقـة  السياسـات 

وتلـك  ببيعهـا،  التـي يسـمح  والمـواد  المدرسـية، 
بذلـك. يسـمح  ال  التـي 

المدرسـية  الصحـة  مفهـوم  إلـى  الوصـول  أجـل  مـن 
الشـاملة المسـتندة إلـى حـق الطالـب فـي الحصـول 
يمكـن  ال  التـي  الحقـوق  بقيـة  وعلـى  الصحـة،  علـى 
فصلهـا عـن بعـض، فـإن دائـرة الصحـة المدرسـية قد 
إدارات ووحـدات  مـع  وتعـاون  ببنـاء شـراكات  قامـت 
الصحـة  وحـدة  ومنهـا:  الـوزارة،  علـى صعيـد  أخـرى 
التغذيـة،  دائـرة  الصحـي،  التثقيـف  دائـرة  النفسـية، 
دائـرة األمـراض المزمنـة، دائرة صحـة البيئة، مختبر 

الوقائـي. الطـب  المركـزي، ودائـرة  الصحـة 

الـوزارات  مـع  وطنيـة  شـراكات  ببنـاء  قامـت  كمـا 
والمؤسسـات األخـرى؛ مثـل: وزارة التربيـة والتعليـم، 
وزارة  األوقـاف،  وزارة  االجتماعيـة،  التنميـة  وزارة 

للشـباب  األعلـى  المجلـس  العمـل،  وزارة  الداخليـة، 
فيهـا  بمـا  الحكوميـة،  غيـر  المنظمـات  والرياضـة، 

الدوليـة. الغـوث  وكالـة 

الصحـة  	 خدمـات  تغطيهـا  التـي  المـدارس 
فلسـطين: فـي  المدرسـية 

التربيـة . 1 لـوزارة  التابعـة  الحكوميـة  المـدارس 
العالـي. والتعليـم 

مدارس ومراكز وزارة التنمية االجتماعية.. 2
مدارس التدريب المهني.. 3
المدارس الدينية.. 4
بعض المدارس الخاصة.. 5
روضات األطفال.. 6

دائـرة  حققتهـا  التـي  اإلنجـازات  عـن  النظـر  وبغـض 
الحقـوق  إحقـاق  صعيـد  علـى  المدرسـية  الصحـة 
مـن  وذلـك  المدرسـة،  عمـر  فـي  لألطفـال  الصحيـة 
خـالل تطبيقهـا لمجمـل الخدمـات التـي سـبق ذكرها، 
واإلسـتراتيجيات  الخطـط  لديهـا  زالـت  مـا  فإنهـا 
اإلمكانيـات،  تتوفـر  حيـن  عليهـا  للعمـل  المسـتقبلية 
ممكـن  مسـتوى صحـي  أعلـى  إلـى  للوصـول  وأيضـاً 
فـي  ورد  مـا  )حسـب  المدرسـة  عمـر  فـي  لألطفـال 
الطفـل(.   بحقـوق  الخاصـة  الدوليـة  االتفاقيـات 
ومـن هـذه الخطـط مـا لـه عالقـة بالتأميـن الصحـي 
وضمـان  الصحيـة،  المؤشـرات  وتحسـين  الشـامل، 
أن يحصـل جميـع الطـالب المحوليـن علـى تدخـالت 
عالجية وتأهيلية مناسبة وذات جودة عالية وبأسعار 
مناسـبة.  وكذلـك توسـيع الخدمـات لتصـل إلى جميع 

الخاصـة. والمـدارس  األطفـال  روضـات 
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السـجن  إلـى  السـجناء  »ُيرسـل 
كعقـاب، وليـس مـن أجـل العقـاب« 
التـي  العبـارات  إحـدى  تلـك   ...
جـاءت فـي كتـاب »فيـروس نقـص 
المناعـة البشـري فـي السـجون«، 
السـجون  مفـوض  لسـان  علـى 
التـي  باترسـون،  البريطانـي 
حرمـان  أن  مؤكـدًا  يكررهـا،  كان 
الحريـة  فـي  حقـه  مـن  اإلنسـان 
مغلقـة،  بيئـة  فـي  بحبسـه  ينفـذ 
ينطـوي  أن  ينبغـي  ال  أنـه  إال 
ضـارة  آثـار  علـى  عليـه  التحفـظ 

صحتـه. علـى 

كثيـر مـن المواثيـق والمعاهـدات 
مـن  ضمانـات  قدمـت  الدوليـة 
شأنها أن توفر بيئة صحية آمنة، 
اإلصابـة  مـن  النـزالء  تحمـي 
العـالج  وتلقـي  باألمـراض، 
فـي  الالزمـة  الطبيـة  والخدمـة 
حـال المـرض، وهـي حقـوق غيـر 

للتصـرف. قابلـة 

ولعل أهم المرجعيات الحقوقية 
فـي هـذا الشـأن، اإلعالن العالمي 
أقـر  الـذي  اإلنسـان،  لحقـوق 
مناسـبة  ظـروف  فـي  الحـق 
للجميـع  والرفاهيـة  للصحـة 
العهـد  وجـاء  اسـتثناء،  بـال 
االقتصاديـة  للحقـوق  الدولـي 
ليؤكـد  والثقافيـة  واالجتماعيـة 
فـي  حـق  لهـم  السـجناء  أن  علـى 
أعلـى مسـتوى يمكـن بلوغـه مـن 

والعقليـة. البدنيـة  الصحـة 

الدنيـا  القواعـد  إلـى  وبالرجـوع 
السـجناء  لمعاملـة  النموذجيـة 
»قواعـد نيلسـون مانديـال«، نجـد 
أن توفيـر الرعايـة الصحيـة لهـم 
جـل  إليـه  تسـتند  أسـاس  هـي 
بيئـة  بتوفيـر  بـدءًا  القواعـد؛ 

التهويـة  ناحيـة  مـن  مناسـبة 
واإلضاءة وأماكن النوم، ومنشآت 
وتوفيـر  واالغتسـال،  االسـتحمام 
بالنظافـة  العنايـة  مسـتلزمات 
الشـخصية، ومـا تتطلبـه الصحـة 
والنظافـة مـن أدوات، عـالوة علـى 
مؤهـل  طبيـب  خدمـات  توفيـر 
علـى  يكـون  األقـل،  علـى  واحـد 
النفسـي.   بالطـب  اإللمـام  بعـض 
وحتـى السـجناء الذين يتطلبون 
فينقلـون  متخصصـة،  عنايـة 
إلـى  أو  متخصصـة،  سـجون  إلـى 
إنـه  حتـى  مدنيـة.   مستشـفيات 
يسـتعين  أن  سـجين  كل  بوسـع 
مؤهـل. أسـنان  طبيـب  بخدمـات 

أكـدت  النسـاء،  سـجون  وفـي 
القواعـد ضـرورة توافـر المنشـآت 
لتوفيـر  الضروريـة  الخاصـة 
الـوالدة  قبـل  والعـالج  الرعايـة 
حيثمـا  ويجـب،  وبعدهـا.  
اّتخـاذ  اإلمـكان،  فـي  ذلـك  كان 
ترتيبـات لجعـل األطفـال يولدون 
ولـد  وإذا  فـي مستشـفى مدنـي.  
الطفـل فـي السـجن، ال ينبغـي أن 
ميـالده. شـهادة  فـي  ذلـك  يذكـر 

كمـا يقـع علـى إدارة السـجون أن 
تكلـف طبيبـًا بفحـص كل سـجين 
في أقرب وقت ممكن بعد دخوله 
ثـم بفحصـه بعـد ذلـك  السـجن، 
بغيـة  الضـرورة،  اقتضـت  كلمـا 
أو  جسـدي  مـرض  أي  اكتشـاف 
مصابـًا  يكـون  أن  يمكـن  عقلـي 
التدابيـر  جميـع  واتخـاذ  بـه، 
أن  وعليـه  لعالجـه،  الضروريـة 
جوانـب  منتظمـة  بصـورة  يعايـن 
عـدة تتعلـق بالسـجين، وأن يقـدم 
بشـأنها،  المديـر  إلـى  النصـح 
ونوعيتـه  الغـذاء  كميـة  وهـي: 

حماية الحقوق 
الصحية للنزالء

اعداد منسقة العالقات 
العامة واالعالم – غزة
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القواعـد  اتبـاع  مـدى  وإعـداده، 
السـجن  فـي  والنظافـة  الصحيـة 
المرافـق  حالـة  السـجن،  ولـدى 
واإلضـاءة  والتدفئـة  الصحيـة 
نوعيـة  السـجن،  فـي  والتهويـة 
ولـوازم  السـجناء  مالبـس  ونظافـة 
بالقواعـد  التقيـد  مـدى  أَسـّرتهم، 
البدنيـة  بالتربيـة  المتعلقـة 
منظمـو  يكـون  حيـن  والرياضيـة، 
متخصصيـن. غيـر  األنظمـة  هـذه 

المحليـة،  التشـريعات  وأكـدت 
قانـون  فـي  جـاء  مـا  وبخاصـة 
رقـم  واإلصـالح  التأهيـل  مراكـز 
بصحـة  العنايـة   ،1998 لسـنة   6
النـزالء، وتقديـم تقريـر طبـي عـن 
مركـز  دخولـه  لـدى  النزيـل  حالـة 
االحتجـاز وقبـل اإلفـراج عنـه، مـع 

عيـادة،  مركـز  وجـود  علـى  التأكيـد 
وتـزوده الخدمـات الطبيـة بطبيـب، 
والمعـدات  الممرضيـن  مـن  وعـدد 
واألدويـة الالزمـة، كمـا يتعيـن علـى 
الطبيـب تفقـد أماكـن نـوم النـزالء 
والحجـر االنفـرادي، والتثبـت مـن 
حالـة النـزالء الصحيـة، ومعالجـة 
المرضـى منهـم، ونقـل مـن تتطلـب 
أو  العيـادة،  إلـى  المرضيـة  حالتـه 

المستشـفى. إلـى 

هـذه  تتضمنـه  ممـا  الرغـم  وعلـى 
الدوليـة،  والمواثيـق  التشـريعات 
اإلنسـان،  حقـوق  احتـرام  فـإن 
مشـكلة  منهـا،  األساسـية  حتـى 
تـزال  وال  السـجون.   فـي  تقليديـة 
السـجناء  لحمايـة  المحـاوالت 
األساسـية،  حقوقهـم  انتهـاك  مـن 

األوروبيـة  االتفاقيـة  ذلـك  ومثـال 
 ،1989 للعـام  التعذيـب  لمناهضـة 
هيئـة  أوروبـا  مجلـس  أنشـأ  حيـث 
التعذيـب  منـع  لجنـة  هـي  خاصـة 
والمعاملـة أو العقوبـة الالإنسـانية 
سـوء  مراقبـة  بقصـد  المهينـة  أو 
بمـا  السـجناء،  وأحـوال  المعاملـة 
إضافـة  الصحيـة،  المسـائل  فيهـا 
إلـى قيـام المؤسسـات المجتمعيـة 
والسـالمة  بالصحـة  المعنيـة 
بمراقبـة  والعقليـة،  الجسـدية 
أحـوال السـجناء، والسـيما جميـع 
السـجون،  داخـل  الصحـة  أوجـه 
الضغـط،  مـن  حالـة  لتشـكيل 
باإليفـاء  الواجـب  أصحـاب  تلـزم 
الحقـوق  تجـاه  بالتزاماتهـم 

للنـزالء. الصحيـة 

ملف العدد | الحق في الصحة

41 فصلية الحق في الصحة - العدد ٦٢ - ربيع وصيف ٢٠١٩



مدى فاعلية الرقابة الصحية
على المطاعم والمخابز وأكشاك بيع  الوجبات السريعة والمشروبات 

الخفيفة في محافظة رام اهلل والبيرة )بلدية رام اهلل .. نموذجًا(1

إعداد:

مجيد صوالحة، هبة بياري، محمود الفرا
مسؤول العالقات العامة واإلعالم في الهيئة المستقلة 

لحقوق االنسان

يبحـث معظـم سـكان العالـم عـن طـرق تمنحهـم صحـة جيـدة وتزيـد مـن معـدل بقائهـم علـى قيـد الحيـاة، هـذا 
بجانـب عمـل حكومـات الـدول بشـكل جـاد علـى تطويـر القطـاع الصحـي، وتوفيـر أفضـل أوجـه الرعايـة الصحيـة 
للمواطنيـن، وتقديـم الخدمـات الصحيـة كافـة لهـم، والحـرص علـى وضـع النظـم والقوانيـن والمعاييـر الصحيـة 
لحصـول المجتمـع علـى خدمـات رعايـة صحيـة وفـق أعلـى المعاييـر العالميـة.  إن الوقـوف علـى معاييـر محـددة 
لتلـك العناصـر أمـر بالـغ الصعوبـة، نظـرًا ألن أوضـاع الـدول وتاريخهـا االقتصـادي واالجتماعـي مختلـف، وهـو 
مـا ينعكـس فـي تبنيهـا معاييـر مختلفـة لمـا يعـد مسـتوى معيشـيًا الئقـًا.  الحفـاظ علـى صحـة أي مجتمـع كان، 
ليـس عمـاًل إنسـانيًا اجتماعيـًا فحسـب، بـل إنـه عصـب التنميـة والنهضـة فـي كل مجـاالت الحيـاة، وإن تعزيـز 

الصحـة أصبـح هاجـس المخططيـن الجاديـن والمنفذيـن الصحييـن فـي شـتى أرجـاء العالـم.

لقد غيرت منظمة الصحة العالمية تعريف الصحة، ليصبح حالة من المعافاة الكاملة بدنيًا ونفسـيًا وروحيًا 
وإن  السـابق،  فـي  كان  كمـا  العجـز  أو  المـرض  الخلـو مـن  الصحـة يقتصـر علـى  تعريـف  يعـد  ولـم  واجتماعيـًا، 
التعامـل مـع صحـة اإلنسـان علـى مسـتوى أي دولـة يبـدأ بـإدراك أن المشـاكل الصحيـة معقـدة؛ ألنهـا نتـاج تأثيـر 
البيئـة االجتماعيـة والثقافيـة والماديـة والطبيعيـة علـى السـلوكيات، ونظـرة اإلنسـان لنفسـه وتقييمـه لذاتـه، 
لذلـك فـال بـد للحلـول أن تكـون شـاملة ومتكاملـة ومحـددة فـي خطـط طويلـة المـدى، ومشـاركة فاعلـة حقيقيـة 

أبعـد بكثيـر مـن الدائـرة الصحيـة المباشـرة.

وفـي سـبيل ذلـك، تـم طـرح مفهـوم تعزيـز الصحـة، وهـو المفهـوم الشـامل الصحيـح للتعامـل مـع صحـة اإلنسـان، 
الدعـم  مـع  عليهـا،  والمحافظـة  صحتهـم  فـي  التحكـم  علـى  قدراتهـم  زيـادة  مـن  األفـراد  تمكيـن  يمثـل  حيـث 
االجتماعـي واالقتصـادي والبيئـي، مـن خـالل عمليـات تمكيـن تعاونيـة تشـاركية، وسياسـات وخطط عمل وبرامج 
وأنشـطة متكاملة، تشـمل البيت والمدرسـة والجامعة والشـارع، لتحويل المعرفة والمعلومة والثقافة الصحية 
إلـى سـلوك وأسـلوب ونمـط حيـاة، وبذلـك فهـو أشـمل وأعـم مـن مفهـوم التوعيـة الصحيـة القديـم.  إن االسـتثمار 
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حياتـه  فـي  الصحيـة  األنمـاط  لتعزيـز  اإلنسـان  فـي 
لتصبـح جـزءاً مـن طبيعـة سـلوكه وثقافتـه، مـن أكثـر 
االسـتثمارات عائـداً للفـرد والمجتمـع والدولـة، و%80 
غيـر  اإلنسـاني  السـلوك  فـي  تكمـن  األمـراض  مـن 
الصحيـح مـن غـذاء غيـر صحـي، وسـمنة، وتدخيـن، 
فـي  والجهـل  والنظافـة،  والرياضـة  الحركـة  وإهمـال 

التعامـل مـع التوتـر واإلجهـاد وغيرهـا كثيـر.

علـى  للرقابـة  الحكوميـة  والسياسـات  التوجهـات 
األغذيـة بيـع  ومحـالت  المطاعـم 

فـي فلسـطين، تعمـل الحكومـة الفلسـطينية من خالل 
القوانيـن واألنظمـة المعمـول بهـا، وسياسـات الدولـة 
رأسـها  وعلـى  العالقـة،  ذات  والجهـات  وموازناتهـا، 
بالرقابـة  القانـون  يخولهـا  وكل جهـة  الصحـة،  وزارة 
علـى المنشـآت التـي تقـدم الغـذاء، ويعتـاد المواطنين 
ارتيادهـا للحفـاظ علـى الصحـة العامـة، علـى التأكـد 

مـن تطبيـق الشـروط الصحيـة الالزمـة فيهـا.

حـاالت  عـن  الماضيـة  السـنوات  خـالل  الكشـف  تـم 
ومـدن  محافظـات  مختلـف  فـي  وقعـت  عديـدة 
الضفـة الغربيـة، تمثلـت فـي عـدم التـزام العديـد مـن 
المطاعـم والمخابـز وأكشـاك بيـع الوجبـات السـريعة 
والمشـروبات الخفيفـة بشـروط السـالمة الصحيـة.  
فـي األشـهر األخيـرة، أغلقـت الجهـات ذات العالقـة 
في مدنية رام اهلل، مطاعم ومحال للعصائر الطبيعية 
ومخابـز ال تلتـزم بشـروط المعاييـر الصحيـة.  وكـون 
حـدود هـذا التقريـر مقتصـرة علـى محافظـة رام اهلل 
والبيـرة، وبلغـة األرقـام، يوجـد فـي محافظـة رام اهلل 
والبيرة 1127 منشـأة غذائية مقسـمة على عدد 650 
والمتبقـي  ومخابـز،  حلويـات  محـل  و135  مطعمـاً، 
اهلل  رام  مدينـة  تنـاول  وسـيتم  والدواجـن،  للمالحـم 

كحالـة دراسـية.

مـن جهـة أخـرى، تضمنت أجنـدة السياسـات الوطنية 
الخطـط  مـن  العديـد  أوالً،  المواطـن   2022 -2017
والمبـادرات الهادفـة إلـى تمكيـن وتطويـر الخدمـات 
)البلديـات،  المحلـي  الحكـم  قطـاع  يقدمهـا  التـي 
المجالـس القرويـة، والمجالـس المحليـة(، بمـا فيهـا 
الصحـي  والتفتيـش  الرقابـة  خدمـة  الخدمـة؛  هـذه 
الوجبـات  بيـع  وأكشـاك  والمخابـز  المطاعـم  علـى 

السـريعة والمشـروبات الخفيفـة.  وفـي السـياق ذاتـه، 
ربطـت الخطـة االسـتراتيجية لقطـاع الحكـم المحلـي 
سياسـاتها بأجنـدة السياسـات الوطنيـة، األمـر الـذي 
يدلـل علـى مـدى أهميـة قطـاع الحكـم المحلـي فـي 
تقديـم الخدمـات للمواطنيـن، وتمكيـن هـذا القطـاع 
ليتمكـن بـدوره مـن تحقيـق االلتزامـات المترتبـة عليـه 
الخدميـة،  المجـاالت  فـي مختلـف  المواطنيـن  تجـاه 
والرقابيـة، وتحسـين البيئـة، وتطوير التشـريعات ذات 

والمحاسـبة. والمسـاءلة  العالقـة، 

إن وجود أكثر من جهة مختصة ذات عالقة بموضوع 
الرقابـة علـى المنشـآت الغذائيـة بشـكل عـام، سـاهم 
فـي إصـدار الرئيـس الراحـل ياسـر عرفـات مرسـوماً 
رئاسـياً، تـم مـن خاللـه إقـرار العمـل بلجنـة خاصـة 
تشـكل مظلـة تجمـع كل الجهـات علـى أن تكـون هـذه 
تسـميتها  وتمـت  المحافظـة،  هيكليـة  ضمـن  اللجنـة 
فـي  وتضـم  العامـة«.   والسـالمة  الصحـة  »لجنـة 
عضويتهـا كل الجهـات المختصـة ذات العالقـة وهـي: 
المحلـي  الحكـم  هيئـات  )مديريـة(،  الصحـة  وزارة 
)بلديـات ومجالـس قرويـة(، وزارة االقتصـاد الوطنـي، 
مكافحـة  نيابـة  الشـرطة،  )جهـاز  الداخليـة  وزارة 
الضابطـة  الزراعـة،  وزارة  االقتصاديـة(،  الجرائـم 

البيئـة. المدنـي، سـلطة  الدفـاع  الجمركيـة، 

جهـة  أي  اسـتدعاء  طلـب  فـي  الحـق  اللجنـة  ولهـذه 
أُخـرى تـرى ضـرورة تواجدهـا فـي أي حالـة تسـتدعي 

ذلـك.

الرقابـة علـى المطاعـم ومحـالت بيـع األغذيـة إجـراء 
وقائـي للصحـة العامـة

كـون موضـوع التقريـر يتنـاول الرقابـة علـى المطاعـم 
إلـى  التطـرق  مـن  بـد  فـال  األغذيـة،  بيـع  ومحـالت 
باألسـاس  تعنـى  التـي  العامـة  الصحـة  موضـوع 
باإلنسـان،  المحيطـة  الحياتيـة  الظـروف  بـ«دراسـة 
ظـروف  باألحـرى  أو  صحتـه،  علـى  تأثيرهـا  ومـدى 
البيئـة المحيطـة باإلنسـان وتأثيـر هـذه الظروف على 
عوامـل  تحديـد  مـن  بـد  ال  وبالتالـي  الفـرد،1  صحـة 
صحتـه،  علـى  وأثرهـا  باإلنسـان  المحيطـة  البيئـة 
كالعامـل الكيميائـي المتمثـل فـي تلـوث الهـواء والمـاء 

1  منـى خليـل عبـد القـادر.  التغذيـة العالجيـة.  القاهرة-مصـر: مجموعـة 
.15 ص   ،2001 ط2،  العربيـة،  النيـل 
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الحـرارة،  المتمثـل فـي  الفيزيائـي  والعامـل  والغـذاء، 
والرطوبة، وحركة الرياح، والضغط الجوي، واألشـعة 
واإلشـعاعات،  واالهتـزازات،  والضجيـج،  الشمسـية، 
اإلنسـان،  لحيـاة  العوامـل ضـروري  هـذا  مـن  وقسـم 
ولكـن فـي حـدود معينـة، وعنـد تجـاوز هـذه الحـدود 
ذلـك  إلـى  يضـاف  اإلنسـان.   بصحـة  مضـرة  تكـون 
العامـل البيولوجـي المتمثـل في الميكروبات المسـببة 
والطفيليـات.   والفطريـات،  والفايـروس،  للمـرض، 
وهـذا األمـر يقودنـا بالضـرورة إلـى موضـوع الرقابـة 
والوجبـات  والمشـروبات  األغذيـة  علـى  الصحيـة 
البيـع،  وأكشـاك  المطاعـم  تقدمهـا  التـي  السـريعة 
االلتـزام  ومـدى  الصحيـة  الشـروط  علـى  والتعـرف 
مختلـف  فـي  الصحـة  وزارات  اسـتمدت  وقـد  بهـا.  
أنحـاء العالـم بمـا فيهـا وزارة الصحـة الفلسـطينية، 
اشـتراطاتها الصحيـة للمطاعـم ومحـال بيـع المـواد 
لمنظمـة  الغذائـي  الدسـتور  مـن  الجاهـزة  الغذائيـة 
العالميـة،  الصحـة  ومنظمـة  والزراعـة،  األغذيـة 
وتتضمـن االشـتراطات معلومـات تفصيليـة للمنشـأة 
المسـتخدمة  البنـاء  مـواد  مـن  بـدءاً  فيهـا  والعامليـن 
فـي المبنـى المخصـص للمطاعـم، والموقـع مـن حيث 
وأدوات  بمعـدات  مـروراً  الشـمس،  وأشـعة  التهويـة 
الطبـخ، وطـرق حفظ األغذية )المواد األولية والمواد 
الغذائيـة( والشـروط الخاصـة بالعامليـن والموظفين، 
وصـوالً إلـى مواد التنظيف والتعقيم ودورية الفحص.

لقـد أجمعـت الدراسـات واألبحـاث علـى ثالثة محاور 
أساسـية وهـي: المطبـخ، المخـازن وتخزيـن الطعـام 
والمـواد الغذائيـة األوليـة، النظافـة والتعقيـم وصحـة 

العامليـن.

أوالً. المطبـخ: »يجـب أن يشـتمل علـى ثالثـة أقسـام: 
غرفـة التحضيـر والتجهيـز، التـي تتصـل بقسـم 
الطهـي )الطبـخ( عن طريـق باب رداد )مروحي( 
والمعـدات  األدوات  جميـع  علـى  تحتـوي 
الطعـام،  وتجهيـز  تحضيـر  فـي  المسـتخدمة 

بالتالـي: تـزود  أن  ويجـب 

طاولة أو أكثر ذات سطح ناعم من الصلب أ. 
الـذي ال يصـدأ )الخالـي من اللحام( أو من 
وتقطيـع  لتحضيـر  واحـدة  قطعـة  الرخـام 

الخضروات.

عـدد مـن األحـواض المصنوعـة مـن مـادة ب. 
منهـا  كل  يخصـص  للصـدأ  قابلـة  غيـر 
الغذائيـة،  المـواد  مـن  محـدد  نـوع  لغسـل 
فيسـتخدم حـوض للحـوم، وآخـر للدواجـن 
وثالـث للخضـر والفواكـه، مـع وضع لوحات 
إرشـادية علـى كل حـوض تبيـن اسـتخدامه، 
للميـاه  يـزود كل حـوض بصنبـور  أن  علـى 
يتصـل  وأن  للشـرب،  الصالحـة  النقيـة 

الطهـي.1 لقسـم  الصحـي  بالصـرف 
فتحـة تصريـف بأرضيـة الغرفـة لتصريـف ج. 

الميـاه أوالً بـأول، لمنـع تراكـم الميـاه بهـا، 
مـع االلتـزام بتجفيـف األرضيـات أوالً بأول 

لمنـع انـزالق العامليـن.
مـن د.  للتخلـص  الغلـق  محكمـا  وعـاءان 

تصنـع  أن  علـى  والمخلفـات  الفضـالت 
األوعيـة مـن مـواد غيـر منفـذة، ومـن النـوع 
علـى  بالضغـط  ذاتيـاً  غطـاؤه  يُفتـح  الـذي 
القـدم لمنـع تلـوث األيـدي، حيـث يخصـص 
الزجـاج  مثـل  الصلبـة  للمـواد  أحدهمـا 
لبقيـة  واآلخـر  والبالسـتيك،  والصفيـح 
مخلفـات المطعـم، علـى أن يـزود الوعـاءان 

داخلهمـا. بالسـتيكية  بأكيـاس 
– ه.  الخالطـات  مثـل  الضروريـة  المعـدات 

ماكينـات تقشـير وتقطيـع وتجهيز الخضر، 
للتبريـد  ثالجـات  الكهربائيـة،  المفـارم 
والتجميـد لتخزيـن المـواد الغذائيـة )علـى 
أن يخصـص لهـا جـزء مسـتقل يكـون جيـد 
جهـاز  الثلـج،  صنـع  ماكينـات  التهويـة(، 
تسـخين أطبـاق، سـخانات الميـاه، عجانات 

كهربائيـة.

ثانيـاً. قسـم الطهـي )الطبـخ(: الـذي يجـب أن يتوافـر 
بالغـاز  تعمـل  التـي  المواقـد  مـن  عـدد  علـى: 
لغـاز  مأمونـة  تمديـدات  شـبكة  الكهربـاء،  أو 

كهربائيـة. أفـران  المواقـد، 

والمعـدات:  واألدوات  األوعيـة  غسـل  قسـم  ثالثـاً. 
الـذي يجـب أن يتصـل بقسـم الطهـي بباب رداد 

1  يوسـف الزم كمـاش، صالـح بشـير سـعد أبـو خيـط.  مقدمـة فـي بيولوجيـا 
.223 ص   ،2012 للنشـر،  زهـران  عمـان-األردن:  الرياضـة، 
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لتصريـف  بفتحـة  أرضيتـه  وتـزود  )مروحـي(، 
لمنـع تراكمهـا علـى األرضيـة. الميـاه 

فيـه  وتخـزن  الجافـة،  األغذيـة  مخـزن  المخـازن: 
5م(.   25( الغرفـة  حـرارة  درجـة  عنـد  األغذيـة 

مـواد  لتخزيـن  والتطهيـر،  التنظيـف  مـواد  مخـزن 
 )Material Safety التنظيـف والتطهيـر، ويراعى وضع

 .Datasheets(

مخزن التبريد والتجميد، ويحتوي على:

ثالجـة أو أكثـر للتبريد لتخزين األغذية الطازجة أ. 
واألسـماك  واللحـوم  والفواكـه  الخضـر  مثـل 

والدواجـن.

اللحـوم ب.  وتخزيـن  للتجميـد  أكثـر  أو  ثالجـة 
المجمـدة. والدواجـن 

ويجـب أن تتناسـب مسـاحة المخـازن مـع كمية المواد 
الغذائيـة المخزنـة فيهـا.  وتـزود بالعـدد الكافـي مـن 
الرفـوف المعدنيـة )المدهونـة بطـالء مناسـب لمنـع 
تكـّون الصـدأ( علـى أن يكـون الـرف السـفلي مرتفعـاً 
عـن سـطح األرض بمقـدار 30سـم.  ويمنـع منعـاً باتـاً 

الميـاه.   كصنابيـر  داخلـه  للرطوبـة  مصـادر  وجـود 
ويتميـز بالتهويـة الجيـدة لمنـع ارتفـاع درجـة الحـرارة 
داخلـه، ويتـم ذلـك بتركيـب مـراوح شـفط تتناسـب مـع 

مسـاحة المخـزن، أو بتكييـف الهـواء داخلـه.

اإلطار القانوني الناظم لعمل اللجنة

لـم تحـدد القوانيـن النافـذة فـي فلسـطين جهـة بعينها 
لتتحمـل المسـؤولية عـن مراقبـة المطاعـم واألكشـاك 
ومحـالت وجبـات الطعـام، وإنمـا نصـت فـي موادهـا 
وبشـكل  المسـؤولية،  لهـذه  عـدة  تحمـل جهـات  علـى 
جزئـي، األمـر الـذي ال يـزال يحـول دون تحديـد جهـة 
مباشـر  بشـكل  القانـون،  نـص  عـدم  إن  ثـم  بعينهـا، 
وصريـح، أوجـد حالـة مـن التنافـس لـدى مؤسسـات 
عـدة أخـذت علـى عاتقهـا هـذه المسـؤولية، مسـتندة 
المهمـة  هـذه  تعطهـا  لـم  القانـون  مـن  نصـوص  إلـى 
عـن  يـدور  هنـا  والحديـث  وصريـح،  واضـح  بشـكل 
المحافظـات،  جميـع  فـي  الصحـة  وزارة  مديريـات 
اسـتعراض  يلـي  وفيمـا  والمحافظـات.   والبلديـات، 
ألبـرز التشـريعات التـي تناولـت مسـألة الرقابـة علـى 

واألكشـاك: المطاعـم 
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أواًل.  قانون الصحة العامة الفلسطيني للعام 2004

مادة )17( بشأن مراقبة األغذية: 	
ذات  الجهـات  مـع  بالتنسـيق  الـوزارة  »تتولـى 
العالقـة مراقبـة األغذيـة فـي أثنـاء تداولهـا، كمـا 

األغذيـة: مراقبـة  عليهـا 

الدوائـر . 1 إلـى  وصولهـا  عنـد  المسـتوردة   
إال  بدخولهـا  السـماح  يجـوز  وال  الجمركيـة، 

الـوزارة. موافقـة  بعـد 
تصنيعهـا . 2 أماكـن  داخـل  محليـاً  المنتجـة   

. هـا تجهيز و

غيـر  	 األغذيـة  تـداول  حظـر  بشـأن   )18( مـادة 
: لصحيـة ا

يحظر تداول األغذية إذا:
والشـروط . 1 للمواصفـات  مخالفـة  كانـت 

الـوزارة. قبـل  مـن  المحـددة 
وقع فيها غش على نحو يغير من طبيعتها.. 2
كانـت غيـر صالحـة لالسـتهالك اآلدمـي، أو . 3

ضـارة بصحـة اإلنسـان.

مادة )24( بشأن منع المصابين من بيع األطعمة  	
أو المشروبات:

»ال يجـوز الترخيـص للمصـاب بأحـد األمـراض 
المعديـة التـي تحددهـا الـوزارة، ممارسـة حرفـة 

بائـع أطعمـة أو مشـروبات«.

المـواد  	 مـن  عينـات  فحـص  بشـأن   )25( مـادة 
تداولهـا: أثنـاء  الغذائيـة 

الـوزارة . 1 مـن  المختصيـن  للموظفيـن  يحـق 
فحـص عينـات مـن المـواد الغذائيـة، وذلـك 

تداولهـا. أثنـاء  فـي 
الفقـرة . 2 فـي  إليهـا  المشـار  العينـات  تؤخـذ 

بذلـك،  الخاصـة  اللوائـح  وفـق  السـابقة 
القانـون. بمقتضـى  والصـادرة 

ثانيـًا. القوانيـن التـي تنظـم عمـل الهيئـات المحليـة 
فـي هـذا القطـاع:

القانـون األردنـي للحـرف والصناعـات رقـم 16 للعـام 

1،1953 ويشـير إلـى الجهـات المخولـة لهـا الدخـول 
للمنشـآت الغذائيـة وإجـراء الرقابـة عليهـا.

االستنتاجات

يـرى الباحثـون أن الرقابـة الصحيـة علـى المنشـآت 
الغذائيـة تواجـه العديـد مـن المعيقـات التـي تتسـبب 

فـي إضعـاف الـدور المنـوط بهـا، وهـي كاآلتـي:

تعدد الجهات واللجان الرقابية وضعف التنسـيق . 1
فيما بينها.

علـى الرغـم مـن تعـدد هـذه الجهات، فـإن النتائج . 2
غيـر مرضيـة؛ بسـبب ضعـف فعاليـة عمـل وأداء 

هـذه الجهـات واللجـان.

واللجـان . 3 للجهـات  األدوار  وضـوع  وعـدم  غيـاب 
علـى  والتنـازع  حاليـاً،  المهمـة  بهـذه  القائمـة 

المهـام. وتداخـل  الصالحيـات، 

للرقابـة . 4 واضحـة  عمـل  اسـتراتيجية  غيـاب 
. لتفتيـش ا و

األدوار . 5 لتوضيـح  تنفيذيـة  لوائـح  وجـود  عـدم 
االختصـاص. لجهـات  الموكلـة  والمهـام 

غيـاب نـص قانونـي واضـح بعمـل هـذه اللجـان، . 6
الرقابيـة. والجهـات 

ضعـف اإلمكانيـات والكـوادر، وضعـف في تطوير . 7
مهـارات وقدرات الـكادر الحالي.

ضعـف البرامـج التوعويـة التـي تنفذهـا اللجـان . 8
الجمهـور. تجـاه  العالقـة  ذات  والجهـات 

عدم دورية الزيارات التفتيشية.. 9

أصحـاب . 10 لـدى  الذاتيـة  الرقابـة  ثقافـة  تعزيـز 
فيهـا. والعامليـن  المنشـآت 

التأكـد مـن السـالمة الصحيـة للعامليـن فـي هـذه . 11
المنشآت.

عدم وجود نظام متابعة وتقييم لعمل اللجنة.. 12

عـدم وجـود عقوبـات قانونيـة وقضائيـة واضحـة . 13
تشـكل رادعـاً للمخالفيـن.

1  القانون األردني للحرف والصناعات رقم 16 للعام 1953.
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توصيات:

مسـودة . 1 لتقديـم  العالقـة  ذات  الجهـات  دعـوة 
يتعلـق  مـا  وجميـع  اللجـان  عمـل  ينظـم  قانـون 
لمجلـس  وتقديمـه  والتفتيـش،  الفحـص  بآليـات 
مـن  بقانـون  قـرار  السـتصدار  تمهيـداً  الـوزراء 

الرئيـس. فخامـة 
وجـود لوائـح تنفيذيـة توّضـح اختصـاص الـكادر . 2

يوضـح جميـع  المشـتركة،  اللجـان  لعمـل  الـالزم 
االحتياجات المتعلقة من لوجستيات واحتياجات 

تدريبيـة للـكادر.
الجهـات . 3 بيـن  تفاهـم  مذكـرة  وجـود  ضـرورة 

الشـريكة لتقسـيم األدوار، وضمـان عـدم تداخـل 
العمـل.

ضـرورة وجـود نظـام متابعـة وتقييـم لعمـل اللجنة . 4
الشـكاوى  السـتقبال  خاصـاً  فرعـاً  يتضمـن 

إلكترونيـاً. العمـل  ومأسسـة  ومتابعتهـا، 

لهـم . 5 توضـح  للمواطنيـن  توعويـة  برامـج  تطويـر 
كيفيـة معرفـة المنتجات غير الصحية وتمييزها، 
وكذلـك توعيـة أصحاب المصالح بكيفية التعامل 
مـع المنتجـات وتصنيعهـا، وتجنـب العـادات غيـر 
عينـات  نجـاح  عـدم  إلـى  تـؤدي  التـي  الصحيـة 

للمنتجـات. الفحـص 
علـى . 6 التفتيشـية  والجـوالت  الزيـارات  جدولـة 

الغذائيـة. المنشـآت 
العقوبـات . 7 توضـح  قانونيـة  الئحـة  إصـدار 

. لفيـن للمخا
رفـد الـكادر العامـل فـي لجنـة الصحة والسـالمة . 8

العامـة بأفـراد متخصصيـن كمـاً وكيفاً.
توفيـر اللوجسـتيات الالزمـة لعمـل لجـان الرقابـة . 9

للعمـل(  إلكترونيـة  أنظمـة  للحركـة،  )سـيارات 
الحالـي. للـكادر 
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انطلقـت فـي مدينـة جنيف السويسـرية يوم 20 مايو/ 
والسـبعين  الثانيـة  الـدورة  اجتماعـات   2019 أيـار 
لجمعيـة الصحـة العالميـة والتـي اسـتمرت حتـى 28 
مايـو/ أيـار2019 .بمشـاركة وفـد مـن وزارة الصحـة 

الفلسـطينية. 

يذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة 
العالمية يتألف من 34 عضواً لوالية مدتها ثالث 

سنوات، ويجتمع المجلس مرتين على األقل سنوياً 
ويعقد االجتماع الرئيسي عادة في يناير، مع عقد 
اجتماع ثان خالل مايو بعيد اختتام أعمال جمعية 
الصحة التي تعقد دوراتها العادية خالل مايو من 

كل عام.

ويعمل المجلس التنفيذي على إنفاذ ما تقرره 
جمعية الصحة، وإنفاذ سياساتها وإسداء المشورة 

إليها، والعمل عموماً على تيسير عملها.

وحـددت جمعيـة الصحة العالمية الموضوع الرئيسـي 
الجـاري  مايـو   28 حتـى  تسـتمر  التـي  الجتماعاتهـا 
بعنـوان )التغطيـة الصحيـة الشـاملة.. عـدم تـرك أي 

أحـد خلـف الركـب(.

الرعايـة  توفيـر  موضوعـات  االجتماعـات  وناقشـت 

الصحيـة األوليـة مـن أجـل تحقيـق التغطيـة الصحيـة 
مـن  المجتمعييـن  الصحييـن  والعامليـن  الشـاملة 
والتحضيـر  األوليـة  الصحيـة  الرعايـة  مقدمـي 
لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم 
المتحـدة المعنـي بالتغطيـة الصحية الشـاملة، إضافة 
.2030 لعـام  المسـتدامة  التنميـة  خطـة  تنفيـذ  إلـى 

فـي  الصحيـة  األحـوال  االجتماعـات  ناقشـت  كمـا 
القـدس  فيهـا  بمـا  المحتلـة  الفلسـطينية  األرض 
الشـرقية، وفـي الجـوالن السـوري المحتـل وإصـالح 
المتحـدة  األمـم  منظومـة  إصـالح  وتنفيـذ  المنظمـة 
اإلنمائيـة والتعدديـة اللغويـة والتعـاون داخـل منظومـة 
الحكوميـة  المنظمـات  سـائر  ومـع  المتحـدة  األمـم 

الدوليـة. 

وعقدت على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية، 
اجتماعات الدورة العادية الثانية والخمسـين لمجلس 
وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بمشاركة دولة 
فلسـطين، حيـث تـم مناقشـة عـدد مـن الموضوعـات 
المهمـة ومـن أبرزها المجلـس العربي لالختصاصات 
الصحيـة واألحـوال الصحيـة للسـكان فـي فلسـطين، 
العـرب  الصحـة  وزراء  لمجلـس  الموحـدة  والكلمـة 

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

وفي الجوالن السوري المحتل

اعداد دائرة التدريب
والتوعية الجماهيرية 
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العامـة  للجمعيـة  والسـبعين  الثانيـة  الـدورة  أمـام 
العربيـة  واالسـتراتيجية  العالميـة،  الصحـة  لمنظمـة 
سـياق  فـي  العامـة  الصحـة  خدمـات  إتاحـة  بشـأن 
اللجـوء والنـزوح فـي المنطقـة العربيـة، باإلضافـة إلى 
تشـكيل لجنة جائزة الطبيب العربي وتشـكيل المكتب 

التنفيـذي لمجلـس وزراء الصحـة العـرب.

وقـد اعتمـدت »جمعيـة الصحـة العالميـة« التابعـة لــ 
أعمـال  انعقـاد  خـالل  العالميـة«،  الصحـة  »منظمـة 
بعـد  وذلـك  فلسـطين،  لصالـح  مشـروعا  الجمعيـة 
التصويـت عليـه بنعـم مـن قبـل األغلبيـة المطلقـة مـن 
األعضـاء. وصـوت لصالـح المشـروع 96 عضـوا فـي 
المنظمـة، وعارضـه 11 عضـوا، وامتنـع 21 آخـرون 
عـن التصويـت، فيمـا غابـت 56 دولـة عـن التصويـت، 
التصويـت.  وذلـك مـن أصـل 184 دولـة تمتلـك حـق 
وتمـت الموافقـة على المشـروع خـالل اجتماع جمعية 
حاليـا  المنعقـدة   72 دورتهـا  فـي  العالميـة،  الصحـة 
فـي جنيـف، وحمـل مشـروع القـرار عنـوان: »األحـوال 
الصحيـة فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا 
القـدس الشـرقية، وفـي الجـوالن السـوري المحتـل«.

ويتلخـص مشـروع القـرار الـذي تـم إقـراره بـأن يقـدم 
الدعـم إلـى الخدمـات الصحية الفلسـطينية، بوسـائل 
اسـتراتيجية  خطـط  ووضـع  القـدرات  برنامـج  منهـا 
بشـأن توظيـف االسـتثمارات في مجـال توفير قدرات 
محـددة للعـالج والتشـخيص علـى الصعيـد المحلـي، 
اللقاحـات  مـن  المسـتدامة  المشـتريات  تؤمـن  وأن 
الختبـار  التـي خضعـت  الطبيـة  والمعـدات  واألدويـة 
فلسـطين،  لصالـح  للصالحيـة  المسـبق  المنظمـة 
امتثـاال للقانـون اإلنسـاني الدولـي، ولقواعـد المنظمة 

ومعاييرهـا.

وفيما يلي استعراض البرز ما تناوله التقرير 

الخصائص الديمغرافية والحصائل الصحية وأوجه 
عدم المساواة في الصحة

فـي صـــــــفوف  الرضـــــــع  وفيـات  أن  التقاريـر  أفـاد 
الفلســـــــطينيين فـي الضـــــــفة الغربيـة وقطـاع غـزة 
حـي،  مولـود   1000 لـكل  وفيـات   7,10 بلغـت  قـد 
الخامســــــة  ســــــن  دون  األطفـال  وفيـات  وبلغـت 
1,12 وفـاة لـكل 1000 مولـود حـي . ويشـير التقريـر 

إلـى وجـود أوجـه عـدم مســــاواة فـي الصــــحة، مـع 
بعـض  صــــفوف  فـي  الصــــحية  المؤشـرات  تدنـي 
فئـات الســــــــــــكان، مـن قبيـل الفئـات المقيمـة فـي 
المنطقـة جيـم فـي الضــــــــــــفة الغربيـة وفـي قطـاع 
غـزة، مقارنـًة بالمتوســــــــــــط الفلســـــطيني . فعلـى 
ســـــبيل المثـال، تبلـغ معـدالت التقـزم بيـن األطفـال 
الفلســـــطينيين الذيـن يعيشـــــون فـي غـور األردن فـي 
الضفـة الغربيـة 23% فـي التجمعـات البدويـة، مقارنـة 
بـــــــنسبة تبلـغ 10% فـي القـرى و 9% فـي مخيمـات 
الالجئين التابعة لالنروا . وهناك أيضـــــًا أوجه عدم 
مســــاواة في الصــــحة بين المواطنين الفلســــطينيين 
والمســـــتوطنين اإلســـــرائيليين البالـغ عددهـم 000 

فـي الضــــــــــــفة الغربيـة.  611 مســــــــــــتوطناً 

»  يفـوق مأمـول العمـر عند الوالدة في إســــــــــــرائيل، 
اإلســــــــرائيليين  المســــــــتوطنين  تشــــــــــــمل  التـي 
فـي الضــــــــفة الغربيـة، مأمـول العمـر في صــــــــفوف 
نفـس  فـي  يعيشــــــــون  الذيـن  الفلســــــــطينيين 

بنحـو 9 سـنوات«. نفسـه،  العـام  المنطقـة، عـن 

الســـــبب  الســـــارية  غيـر  األمـراض  والتـزال 
الفلســـــطينية  األرض  فـي  للوفيـات  الرئيســـــي 
المحتلـة، حيـث اســـــتأثرت بأكثـر مـن ثلثـي مجمـوع 
ووفقـاً   .  2017 عـام  فـي  الفلســــــــــطينيين  وفيـات 
وزارةالصــــــــــحة  عـن  الصــــــــــادرة  لإلحصــــــــــاءات 
فـي  وقعـت  التـي  الوفيـات  شــــــّكلت  الفلســــــطينية، 
الخلقيـة  والتشــــــوهات  بالـوالدة  المحيطـة  الفتـرة 
فـي  الوفيـات؛  ازدت عـن 10% مـن مجمـوع  نســــــبة 
حين شـــــــــــــكلت األمراض المعدية نســـــــــــــبة بلغت 
1,8%، وشـــــــــــــّك لـت حـوادث المـرور واالعتـداءات 

 .1.%1,3 بلغـت  نسـبة  معـاً  والسـقوط 

وفيما يتعلق بأثر االحتالل االسـرائيلي على األوضاع 
الصحيـة فـي األرض الفلسـطينية اشـار التقريـر إلـى 
يرزحـون  الــــذين  الفلســــــــــــــــطينين  المواطنيـن  أن 
تحـــت وطـــأة االحتالل كثيًرا مـــا يتعرضون للعنف. 
ففي عــــام 2018، ُقِتــــل299 فلســـــــــــــــطينيـــاً وُجِرح 
878 29 آخـرون فـي ســـــــــــــــيـــاق االحـتالل والنزاع 
. ووقعــت 87% من الوفيــات و80 % من اإلصـــــــــابات 
زيـادة كبيـرة فـي حـوادث  فـي قطـاع غـزة، وحدثـت 
العنـف منـذ بدايـة »مســــــــــيرة العـودة الكبـرى« فـي 
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30 آذار/ مـــارس 2018 . ووقع خمس )19 %( عـــدد 
فـي  المصــــــــــــــــــابين  عـــدد   )%24( وربـع  القتلـى 
قطـــاع غـزة عـــام 2018 فـي صــــــــفوف أطفـال تقـل 
أعمارهـم عـن 18 عامـاً، فـي حيـن وقعـت نســــــــبة 
فـي  المصــــــــابين  مـن  و%8  القتلـى  مـن   %2 بلغـت 
أربعـة عشــــر  وُقِتـل  الفتيـات.  أو  النســــاء  صــــفوف 
إســــ ارئيليـاً وُجـِرح 142 شـــخصــــاً منهـم فـي العـام 
الذيـن  الفلســــــــــــــطينيين  يخـص  وفيمـا  نفســــه. 
التـي اندلعـت فـي  أصــــــــــــــيبوا خـالل المظاهـرات 
قطـاع غـزة، نُقـِل أكثـر مـن نصــــــــــــــفهم )53 %( إلـى 
منهـم  شــخصـــاً   6239 وأصـــيب  المســتشـــفيات، 
بالذخيـرة الحيـة. وكانـت أغلبيـة )87%( اإلصـــابات 

بالذخيـرة مـن نصـــيب األطـراف؛ 

فقد أُجريت 113 عملية بتر في عام 2018 في قطاع 
المظاهـرات،  وقعـت خـالل  نتيجـًة إلصـــــابات  غـزة 
وأصــــيب 21 شــــخصــــاً بالشــــلل بســــبب إصــــابات 
النخـاع الشـــــوكي، وأصـــــيب 9 أشـــــخاص بفقـدان 

دائـم فـي البصـــــر.4 وفـي الضـــفة الغربية، 

وقـع أكثـر مـن نصـــف )58%( عدد اإلصـــابات أيضـــاً 
في ســياق المظاهرات، حيث وقعت نســبة تبلغ %16 
ووقعـت  واالعتقـال،  التفتيـش  عمليـات  خـالل  منهـا 
العنـف  نتيجـة ألعمـال  منهـا   %10 تبلـغ  نســــــــــــــــبة 

بالمسـتوطنين. المرتبطـة 

وقد تأثرت الصــــــحة النفســــــية للفلســــــطينيين من 
جـراء التعـرض للعنـف وظـروف االحـتالل المزمـن، 
حيـث يشـــــــّكل اعتـالل الصـــــــــحة النفســـــــــية أحـد 
العموميـة  الصـــــــــحة  تواجـه  التـي  التحديـات  أهـم 
األطفـال  نصـــــــــف  مـن  أكثـر  يتعـرَّض  أن  ويمكـن   .
المتضــــررين مـن النـزاع فـي قطـاع غـزة الضــــطراب 
ذلـك،  علـى  وعـالوًة  للصــــدمات.  التالـي  اإلجهـاد 
يُعاني ما يقدر بـــــــــــــ 000 210 شـخص، أو أكثر من 
شـخص من كل 10 أشـخاص، من اضطرابات صحية 

نفسـية وخيمـة أو متوســــــــــطة فـي قطـاع غـزة .

 وعموماً، ينوء كاهل األرض الفلســــــــــطينية المحتلة 
بواحد من أثقل أعباء االضــــــــــطرابات النفســـــــــــية 
لـدى المراهقيـن فـي إقليـم شـــــــــــرق المتوســـــــــــط 
. وقـد أفـادت التقاريـر أن حوالـي 54% مـن الفتيـان 

الفلســــــــــطينيين و 47% من الفتيات الفلســــطينيات 
الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن 6 ســـــنوات و12 ســـــنة 

لديهـم اضـــــطرابات انفعاليـة و/ أو سـلوكية. 

إتاحـة  علـى  وآثارهـا  اإلسـرائيلية  التصاريـح  نظـام 
الصحيـة الخدمـات 

تتحكـم دولـة اإلحتـالل بحركـة وعبـور الفلسـطينيين 
المتنقليـن بيـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة وكذلـك 
الدخـول إلـى القـدس الشـرقية والداخـل الفلسـطيني 
ارئيلـي  اإلســــــــ  التصــــــــاريح  نظـاُم  مـن  مـن خـالل 
للفلســــــــطينيين . وتمتد هذه السـيطرة على الحركة 
الصحييـن.  والعامليـن  ومرافقيهـم  المرضـى  إلـى 
ويجـب علـى جميـع المرضـى ومرافقيهـم مـن قطـاع 
تصـــاريح  علـى  للحصـــول  طلبـات  تقديـم  غـزة 
إسـرائيلية للخـروج مـن قطـاع غزة من أجل الوصـــول 
إلـى المســتشـــفيات فـي الضــــــــفة الغربيـة، بما فيها 
القدس الشــــــــرقية، وفي إسرائيل. وكان الوصــــــــول 
الســــــــنوات  فـي  كبيـرة  إشــــــــكالية  يمثـل  إليهـا 
علـى  الموافقـات  نســـبة  انخفضـــت  األخيـرة، حيـث 
تصـــاريح المرضـــى من أكثر من 90% في عام 2012 
حتى وصـــلت إلى أدنى مســــــــتوى لها على االطالق، 
أال وهـو 54% فـي عـام 2017 . أّمـا معـدل الموافقـات 
لســـــــنة 2018 ، فقد كان ثاني أدنى معدل ســـــــجلته 
المنظمـة، حيـث لـم تصــــــــدر الموافقة إال على 61 % 
من طلبات الحصــــــــول على تصــــــــاريح المرضــــى . 
وفيمـا يخـص أولئـك الذين أصــــيبوا خالل »مســــيرة 
العودة الكبرى« في قطاع غزة، كان معدل الموافقات 
أقـل بكثيـر: إذ لـم تصــــــــــــــــدر الموافقـات إال علـى 
أقـل مـن ُخمـس ) 19%( الطلبـات البالـغ عددهـا 435 
طلبـاً. ولـم تصــــــــــــــــدر الموافقـة إال علـى أقـل مـن 
تصـــاريح  علـى  الحصـــول  طلبـات   )%48( نصـــف 
مرافقـة المرضـــى المقدمـة مـن المقيميـن فـي قطاع 
غالبيـة  علـى  ويجـب   . نفســـــــــــه  العـام  فـي  غـزة 
المرضـــــــــــى المقيميـن فـي الضـــــــــــفة الغربيـة أن 
تصاريـح  علـى  للحصـول  أيضـــــــــــاً  طلبـات  يقدمـوا 
أو  الشـرقية  القـدس  مستشـفيات  علـى  للعـرض 
الداخـل الفلسـطيني، مـع إعفـاء معظم النسـاء الالئي 
تتجـاوز أعمارهـن 50 ســــــنة والرجـال الذيـن تتجـاوز 
أعمارهـم 55 عامـاً واألطفـال الصــــــغار بشــــــرط أن 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«
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يســــــافروا مـع أحـد الكبـار الذيـن لديهـم تصـــــاريح 
ســـــارية المفعـول. ولـم تتوافـر بيانـات مصـــــنفة عـن 
بلـغ  حيـث  لهـم؛  والمرافقيـن  المرضـــــى  تصـــــاريح 
معـدل الموافقـة علـى هاتيـن الفئتيـن مجتمعتين %82 

فـي عـام 2018 .

أدى تقســـــيم الضـــــفة الغربية التشـــــريعي والواقعي 
إلـى إيجـاد فئـات شـــــديدة التعـرض للمخاطـر بيـن 
التمـاس  ومنطقـة  جيـم،  المنطقـة  فـي  المواطنيـن 
والمنطقة هــــــاء 2 في الخليل . فمن بين المواطنين 
والبالـغ  المناطـق  هـذه  فـي  المقيميـن  الفلسـطينيين 
يبلـغ  لعـدد  يتـاح  نحـو 000 330 نسـمة، ال  عددهـم 
مـن  قـدر محـدود  ) 35 %( سـوى  نسـمة   114 000
الرعايـة الصحيـة األوليـة . وتخدم العيـادات المتنقلة 
حالياً 135 تجمعاً فلســـــــــــــــطينياً، ويشكل انخافض 
الصحيـة  الخدمـات  تراجـع  مخاطـر  الـى  التمويـل 

للمواطنيـن.  المقدمـة 

الطبيـة  الِفـرق  عـدد  انخفـض   ،2018 عـام  وفـي 
النشــــــــــــطة العاملـة فـي العيـادات المتنقلـة مـن 22 
الخدمـات عرضــــــــــة  تلـك  وتقديـم  فرقـة.  إلـى 15 
إلغـالق الطـرق والعـوارض الجويـة الســــــــــيئة. وقـد 
الدائمـة  المرافـق  مـن  مزيـد  إلنشـاء  جهـود  بُذلـت 
لبعـض التجمعـات، لكـن يُعِرقل تلك الجهود سياسـات 

التخطيـط التـي تفـرض قيـوداً على الفلسـطينيين في 
المنطقـة جيـم، التـي تسـيطر عليهـا إسـرائيل مدنيـاً 
دائمـة  مبـان  إنشـاء  علـى  يؤثـر  وهـذا   . وعسـكرياً 
للعيـادات الصحيـة، حيـث تفـرض قيـود مشـددة علـى 

المنطقـة. هـذه  فـي  الفلسـطينيين  المواطنيـن 

الحواجـز االحتالليـة وإمكانية وصـول المواطنين إلى 
المرافـق والخدمات الصحية 

التفتيـش  ونقـاط  الحواجـز  أثـر  إلـى  التقريـر  أشـار 
االحتالليـة علـى مدى قـدرة المواطنين الفلسـطينيين 
الصحيـة،  والخدمـات  المرافـق  إلـى  الوصـول  مـن 
ففـي عـــام 2018 ، كـــان هنـــاك 140 نقطـــة تفتيـش 
داخـــل  »متنقلـــة«  تفتيـش  نقطـــة  و2254  ثــابتـــة 
البنيـة  توســــــيع  ويعـوق  الغربيـة.1  الضـــــــــــــــفــــة 
الغربيـة  الضــــــفة  فـي  للمســــــتوطنات  التحتيـة 
إذ يحـول دون  الفلســــــطينيين،  كذلـك حريـة حركـة 
اًر،  مـت  كيلـو   40 طولهـا  يبلـغ  طـرق  اســـــــــــتخدام 
يســـــــــــلكوا  أن  إلـى  الفلســـــــــــطينيون  ويُضـــــــــــطر 
مـن  ويزيـد  تمركزهـم،  أماكـن  بيـن  طويلـة  طرقـاً 
تشــــــــتيت تجمعاتهـم . وتتأثـر كذلـك حركـة ســــــــيا 
منعـت  حادثـة   35 ســــــــجلت  إذ  اإلســــــــعاف،  ارت 
عنـد  الوصـــــول  مـن  اإلســـــعاف  ارت  ســـــيا  فيهـا 
نقـاط التفتيـش فـي عـام 2018 . وتواجـه ســـــيا ارت 
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اإلســـــعاف، إضـــــافًة إلـى ذلـك، عوائـق تحـول دون 
فـي  المســـــــــتشــــــــــفيات  إلـى  المرضــــــــــى  نقـل 
الضــــــــــفة  مناطـق  باقـي  مـن  الشــــــــــرقية  القـدس 
لبيانـات جمعتهـا  . ففـي عـام 2018، وفقـاً  الغربيـة 
اضــــطرت  الفلســــطيني،  األحمـر  الـهالل  جمعيـة 
لسـيا  مسـجلة  رحلـة   1462 مـن   %84 تبلـغ  نســــبة 
مـن  القـدس  إلـى  الدخـول  تسـتلزم  اإلسـعاف  ارت 
أجـزاء أخـرى مـن الضفـة الغربيـة كل عـام إلـى نقـل 
أخـرى عنـد  إســــــــــــعاف  إلـى ســــــــــــيارة  المرضـى 
نقـاط التفتيـش، وهـو مـا يؤدي إلى تحـول في الموارد 
تواجـه  وكذلـك،  العبـور.  فـي  وتأخـر  الصــــــــــــحية 
العيـادات الصحيـة المتنقلـة ع ارقيـل فـي الحركـة في 
بعـض الحـاالت بسـبب نقاط التفتيـش وجدار الفصل 
والبنيـة التحتيـة للمسـتوطنات، عالوة علـى الحواجـز 

التجمعـات. بعـض  عـن  والبعـد  الطبيعيـة 

الطبيـة  الطواقـم  علـى  اإلحتـالل  قـوات  إعتـداءات 
اإلسـعاف وفـرق 

رصـدت منظمـة الصحـة العالميـة فـي تقريرهـا وقوع 
60 هجومـاً ُشــــنت علـى الرعايـة الصــــحية فـي نظام 
ترصــــد الهجمات التي تُشـــن على الرعاية الصـــحية 
فـي عـام 2018 . وتضـــم أغلـب الهجمـات المســـجلة 
والموظفيـن  اإلســـعاف  ارت  ســـيا  وصـــول  منـع 
إصــــــابات  والحـاق  المرضــــــى،  إلـى  الطبييـن 
المركبـات  علـى  هجمـات  وشــــــن  بالموظفيـن، 
عيـادات  ســــــت  ُمنعـت  وقـد  بتلفيـات.  واصــــــابتها 
التجمعـات  إلـى  الوصــــــول  مـن  مباشــــــرًة  متنقلـة 
الســــــكانية فـي المنطقـة جيـم لفـت ارت تصــــــل إلى 
أسـبوعين، وصادر الجيش اإلس ارئيلي مركبة عبارة 
وتضـررت  لوزارةالصحـة،  تابعـة  متنقلـة  وحـدة  عـن 
بســـــبب  المســــتشـــــفيات  وأحـد  أخريـان  عيادتـان 
وأعمـال  الصـــــحية  ارفـق  الـم  عســـــكرة  حـوادث 
عنف، وشـــــن المســـــتوطنون اإلســـــ رائيليون ســـــبع 
هجمات مسـجلة . وشـمل منع الوصول إلى المرضى 
مصابيـن  فيهـا  المرضـى  كان  حـوادث  المصابيـن 
يشــــــــير  ذلـك،  إلـى  وإضــــــــافًة  قاتلـة.  إصابـات 
عـدد الحـوادث التـي رصــــــــدتها المفوضــــــــية إلـى 
الطبيـة  المســــــــاعدة  تقديـم  فـي  الجنـود  إهمـال 
خطيـرة  بجـروح  المصـــــــــــــابين  للفلســـــــــــــطينيين 

أو قاتلـة أو المســـــــــــــاعدة فـي تقديمهـا فـي أعقـاب 
المزعومـة. الطعـن  أو  الدهـس  حـوادث 

الصحيـة  للرعايـة  االحتـالل  سـلطات  انتهـاكات 
الفلسـطينيين  للمعتقليـن 

الســـــجون  فـي  الفلســـــطينيون  األســـــرى   واصـــــل 
اإلســــ ارئيلية مواجهة عراقيل تحول دون الحصــــول 
ومصــــلحة   . المســــتقلة  الصــــحية  الرعايـة  علـى 
توفـر  التـي  الجهـة  هـي  ارئيليـة  اإلســــ  الســــجون 
خدمـات الرعايـة الصــــحية األوليـة، ال وزارةالصـــحة 
. ويفيد تقرير منظمات المجتمع المدني العاملة في 
ميـدان حقـوق اإلنســـان أن ثمـة مشـــاكل فـي الرقابـة 
وفـي  المناسـب  الوقـت  فـي  المالئـم  الـعالج  وتوفيـر 
االسـتع ارض أو التنفيـذ لضمـان توافـر ُسـبل الرعاية 
الفعالـة. وتفيـد تقاريـر تلـك المنظمـات أيضــــــاً عـدم 
ارض  ألغ  الســــــجون  إلـى  الوصــــــول  علـى  القـدرة 
التغذيـة  نقـص  تفيـد  تقاريـر  وهنـاك   . الرصــــــد 
المقدمـة إلـى الســـــــجناء، بمـا فـي ذلـك المرضـــــــى 
الذيـن يعانـون مـن الســـــــرطان أو غيـره مـن الحـاالت 
الوخيمـة، وعـدم كفايـة الدعـم النفسـي واالجتماعـي 
المتـاح، والحرمـان مـن زيـا ارت العـائالت واالتصـال 

. بها

أن  إلـى  ومعطيـات  بيانـات  مـن  سـبق  فيمـا  يتضـح 
عراقيـل  تواجـه  للفلسـطينيين  الصحـة  االحـوال 
جمـة يتحمـل االحتـالل مسـئولية قانونيـة مـن خـالل 
واسـس  لقواعـد  المخالفـة  وممارسـاته  اجراءاتـه 
القانـون الدولـي لحقـوق االنسـان والقانـون االنسـاني 
الدولـي، األمـر الـذي يتطلـب على ضوء هـذه التقارير 
الدوليـة  المنظمـات  تحـرك فـوري وعاجـل مـن قبـل 
المعنيـة  المتحـدة  االمـم  واجهـزة  االنسـان  لحقـوق 
حكومـة  علـى  للضغـط  الصحيـة  الحقـوق  بضمـان 
االحتـالل باحتـرام هـذا الحـق وضمان عدم المسـاس 
به، والوفاء بتعهداته أزاء شـمول تطبيق مبادئ العهد 
الدولـي الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة 
والثقافيـة، وكذلـك االلتـزام بوقاعـد اتفاقيـة جنيـف 
الفلسـطينية  االراضـي  علـى  المنطبقـة  الرابعـة 
المحتلـة، وبعـدم وضـع العراقيـل امـام وزارة الصحيـة 
الفلسـطينية والقطـاع الصحـي عمومـاً للقيـام بـدوره. 
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جنيـف - اعتمـدت جمعيـة الصحـة العالميـة التابعـة لمنظمة الصحة 
العالميـة مشـروعًا لصالـح فلسـطين، األربعـاء 2019/5/22، وذلـك بعد 

التصويـت عليـه بنعـم مـن قبـل األغلبيـة المطلقـة مـن األعضاء.

وصـوت لصالـح المشـروع 96 عضـوًا فـي المنظمـة، وعارضـه 11 عضـوًا، 
وامتنـع 21 آخريـن عـن التصويـت، فيمـا غابـت 56 دولـة عـن التصويـت، 

وذلـك مـن أصـل 184 دولـة تمتلـك حـق التصويـت.

اقتراحـه  تـم  القـرار  مشـروع  إن  الكيلـة  مـي  د.  الصحـة  وزيـرة  وقالـت 
مـن فلسـطين والجزائـر وأذربيجـان والبحريـن ودولـة بوليفيـا، وجـزر 
وليبيـا،  ولبنـان،  والكويـت،  واألردن،  والعـراق،  ومصـرن  وكوبـا،  القمـر، 
وباكسـتان،  وُعمـان،  والمغـرب،  وموريتانيـا،  والمالديـف،  وماليزيـا، 
وتركيـا،  وتونـس،  وسـوريا،  والسـودان،  والصومـال،  والسـعودية،  وقطـر، 

واليمـن. وفنزويـال،  واإلمـارات، 

إلـى  الدعـم  يقـدم  بـأن  إقـراره  تـم  الـذي  القـرار  مشـروع  ويتلخـص 
القـدرات،  برنامـج  منهـا  بوسـائل  الفلسـطينية،  الصحيـة  الخدمـات 
مجـال  فـي  االسـتثمارات  توظيـف  بشـأن  اسـتراتيجية  ووضـع خطـط 
المحلـي،  الصعيـد  علـى  والتشـخيص  للعـالج  محـددة  قـدرات  توفيـر 
وأن ُتكفـل المشـتريات المسـتدامة مـن اللقاحـات واألدويـة والمعـدات 
الطبيـة التـي خضعـت الختبـار المنظمـة المسـبق للصالحيـة لصالـح 
المنظمـة  ولقواعـد  الدولـي،  اإلنسـاني  للقانـون  امتثـااًل  فلسـطين، 

ومعاييرهـا.

وأضافـت أن القـرار يتضمـن أن يـزود السـكان السـوريون فـي الجـوالن 
السـوري المحتـل بالمسـاعدة التقنيـة المتصلـة بالصحـة، وأن يواَصل 
االحتياجـات  تلبيـة  أجـل  مـن  الالزمـة  التقنيـة  المسـاعدة  تقديـم 
الصحيـة للشـعب الفلسـطيني، بمـن فيهـم األسـرى، وذلـك بالتعـاون 
االحتياجـات  عـن  فضـاًل  األحمـر،  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  مـع 

والجرحـى. للمعوقيـن  الصحيـة 

وتابعـت وزيـرة الصحـة: كذلـك يتضمـن القـرار تقديـم الدعـم لتطويـر 
النظـام الصحـي فـي فلسـطين، بمـا فـي ذلـك القـدس الشـرقية، وذلـك 
إضفـاء  أجـل  مـن  البشـرية  المـوارد  تنميـة  علـى  التركيـز  طريـق  عـن 
وتقليـل  الصحيـة،  الخدمـات  تقديـم  عمليـة  علـى  المحلـي  الطابـع 
عمليـات إحالـة المرضـى إلـى الخـارج، والحـد مـن التكاليـف المتكبـدة 
نظـام  وصـون  النفسـية،  الصحـة  خدمـات  تقديـم  وتعزيـز  ذلـك،  عـن 
تأميـن  ضمـان  القـرار  تضمـن  كمـا  األوليـة،  الصحيـة  للرعايـة  متيـن 

المذكـورة. األهـداف  لتحقيـق  والبشـرية  الماليـة  المـوارد 

وأشـادت وزيـرة الصحـة بالـدول التـي صوتـت لصالـح هـذه المشـاريع، 
مؤكـدة أن غالبيـة دول العالـم تقـف إلـى جانـب الحـق الفلسـطيني.

“الصحة العالمية« 
تعتمد قرارًا لصالح 
فلسطين باألغلبية 

المطلقة
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الوضـع  اسـتعرضت  قـد  الصحـة  وزيـرة  وكانـت 
تواجهـه  التـي  والمعيقـات  فلسـطين،  فـي  الصحـي 
تحـت االحتـالل، وذلـك فـي كلمتهـا فـي الـدورة الــ72 
لجمعيـة الصحـة العالميـة فـي جنيـف، فيمـا التقـت 
الدكتـور  العالميـة  الصحـة  لمنظمـة  العـام  بالمديـر 
تيـدروس غيبريسـوس، وبحثـت معـه الوضـع الصحـي 
والمشـاريع  تواجهـه،  التـي  والتحديـات  الفلسـطيني، 
الصحـي. القطـاع  تطويـر  شـأنها  مـن  التـي  المهمـة 

مـن جهتـه، قـال المنـدوب الفلسـطيني فـي مقـر األمم 
المتحـدة بجنيـف السـفير إبراهيم خريشـي في كلمته 
بجمعيـة الصحـة العالميـة قبيـل التصويـت، إن الغايـة 
األساسية لمنظمة الصحة العالمية هي توفير أفضل 
مـا يمكـن مـن الحالة الصحية لجميع الشـعوب، ونحن 
حالـة  إلـى  نتوصـل  أن  الجميـع،  بمسـاعدة  نطمـح، 
»الصحـة للجميـع«، إال أن الـذي يعيـق تحقيـق هـذه 

الحالـة فـي فلسـطين هـو االحتـالل اإلسـرائيلي.

وأضـاف: لـو احترمـت إسـرائيل العضـو فـي المنظمـة 
أننـا  أعتقـد  األساسـية،  المبـادئ  وهـذه  التزاماتهـا 
سنسـتغل جميـع اإلمكانيـات والطاقـات وقتهـا لتغطية 
الصحـة  إلـى  والوصـول  فلسـطين  فـي  االحتياجـات 
ووزارة  السياسـية  القيـادة  هـدف  وهـو  الشـاملة، 

الفلسـطينية. الصحـة 

للمنظمـة،  العـام  المديـر  تقريـر  تابعتـم  إذا  وتابـع: 
فسـتجدون أن اإلغالق على قطاع غزة، هو أحد أهم 
للمستشـفيات،  للوصـول  المواطنيـن  أمـام  المعيقـات 

كمـا أن المؤسـف هـو اسـتهداف االحتـالل لألطقـم 
الطبيـة وقتلهـم، وقـد تابعتـم اسـتهداف المتطوعيـن 
وقتـل الجرحـى مـن قبـل قـوات االحتالل، واسـتهداف 

اإلسـعاف. سـيارات 

العـام 1994،  وقـال: منـذ اسـتلمت السـلطة مهامهـا 
بشـراء  وباشـرنا  التطعيمـات،  مسـؤولية  تحملنـا 
التطعيمات من الهند بنسـبة 70%، والبقية من الدول 
أننـا  قبـل شـهر،  أبلغتنـا  إسـرائيل  أن  إال  الصديقـة، 
يجـب أن نتوقـف عـن االسـتيراد مـن هـذه المناطـق، 
وشـرائها مـن عـدد آخـر مـن الـدول، وهـو أمر سـيرفع 
أضعـاف،   10 إلـى  التطعيمـات  هـذه  شـراء  تكاليـف 
وفي ظل الضائقة المالية التي تعاني منها فلسـطين، 
أعتقـد أن مـن الصعـب الحقـاً أن نقـوم بتوفيـر هـذه 
التطعيمـات ألطفـال فلسـطين، األمـر الـذي سـيؤدي 
ودول  وإسـرائيل  فلسـطين  علـى  تنعكـس  كارثـة  إلـى 

الجـوار.

إطالقـاً  المنصـف  مـن  ليـس  أنـه  خريشـي  وأكـد 
أن  مضيفـاً  القـرار،  مشـروع  ضـد  أحـد  يصـوت  أن 
إسرائيل هي من تعيق عمل منظمة الصحة العالمية، 
والمسـتهدف هـو أبنـاء شـعبنا مـن خـالل الممارسـات 

إلسـرائيل. الالقانونيـة 

علـى  بـأن تضغطـوا  تسـاعدونا  أن  وأضـاف: عليكـم 
المنظمـة،  فـي  بالتزاماتهـا كعضـو  إسـرائيل لإليفـاء 
مشـدداً علـى أن مـن حـق فلسـطين أن تصبـح عضـواً 

كامـاًل فـي منظمـة الصحـة العالميـة.
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إن توجهـات السـلطة الوطنيـة االقتصاديـة فـي هـذه 
منظمـة  إلـى  االنضمـام  أجـل  مـن  وعملهـا  اآلونـة، 
التجـارة العالميـة يسـتدعي بالضـرورة التنبه الشـديد 
تبعـات  االنضمـام  يترتـب علـى هـذا  أاّل  أهميـة  إلـى 
تمـس بحقـوق اإلنسـان، والسـيما حقـه فـي الصحـة، 
وحقـه فـي العمـل، وحقـه فـي مسـتوى معيشـي الئـق.

التـوازن  فـي  للبحـث  بنـا  دفعـت  التوجهـات  هـذه  إن 
الـذي يتوجـب أن يتحقـق بيـن حقـوق الملكيـة الفكرية 
إلـى  انضمامنـا  علينـا  سـيفرضها  التـي  والواجبـات 
منظمـة التجـارة العالميـة وحقـوق اإلنسـان والسـيما 
حقـه فـي الصحـة.  وقـد أعددنـا فـي هـذا الصـدد 
دراسـة بعنـوان »التـوازن بيـن حقـوق الملكيـة الفكريـة 
والحـق فـي الصحـة« مـن ثالثة محاور، تنـاول المحور 
األول مبـررات تحقيـق التـوازن بيـن حق الدول النامية 
هـذه  ومـن  الفكريـة،  الملكيـة  وحقـوق  الصحـة  فـي 
المبـررات اعتمـاد الـدول المتقدمـة فـي االبتـكارات 
وتحميهـا  ترعاهـا  التـي  الدوائيـة  والمكتشـفات 
المهاجـرة  العقـول  علـى  الماليـة  بنتائجهـا  وتسـتأثر 
فـي  المتقدمـة  الـدول  واعتمـاد  الناميـة،  الـدول  مـن 
ترعاهـا  التـي  الدوائيـة  والمكتشـفات  االبتـكارات 

المـواد  علـى  الماليـة  بنتائجهـا  وتسـتأثر  وتحميهـا 
وضعـف  الناميـة،  الـدول  مـن  تأخذهـا  التـي  الخـام 
إنتـاج  علـى  القـادرة  واإلبداعيـة  التقنيـة  الخبـرات 
الـدواء فـي الـدول الناميـة.  أمـا المحـور الثانـي، فقد 
النزعـة  للحـد مـن  المبذولـة  الدوليـة  تنـاول الجهـود 
االقتصاديـة المتغولـة لحقـوق الملكيـة الفكريـة علـى 
الحـق فـي الصحـة، والسـيما الجهـود المبذولـة مـن 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الوايبو(، ومنظمة 
التجـارة العالميـة، ومنظمـة الصحـة العالميـة.  فيمـا 
عالـج المحـور الثالـث مسـألة اسـتفادة الـدول الناميـة 
مـن االسـتثناءات واإلعفـاءات التـي تضمنتهـا اتفاقيـة 
الملكيـة  حقـوق  مـن  بالتجـارة  المتصلـة  الجوانـب 
الفكريـة )التربـس(، وتحديـداً فـي مجـال الحـق فـي 

الصحـة.

وتناولـت الدراسـة مسـألة حجـم اإلنفـاق علـى البحـث 
الغنيـة  الـدول  تخصصهـا  التـي  والموازنـات  العلمـي 
والـدول الفقيـرة فـي هـذا المجـال، حيـث إن السـبب 
الرئيسـي لوضـع اتفاقيـات الملكيـة الفكريـة يعود إلى 
التكلفـة الماليـة العاليـة للبحـث العلمـي، حيـث تـرى 
الدول المتقدمة أنها تنفق على البحث العلمي أمواالً 

التوازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الصحة
)ال لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية(

دائرة مراقبة التشريعات 
والسياسات الوطنية
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كثيـرة جـداً، أكثـر بكثيـر مما تنفقه الـدول النامية، بل 
إن حجـم اهتمـام الـدول الناميـة وإنفاقها على البحث 
العلمـي محـدود جـداً.  وعلـى الرغـم مـن ذلـك، تجـد 
الـدول المتقدمـة أن الـدول الناميـة تسـتفيد وتسـتغل 
ثمـن  تدفـع  أو  تُعـوض  أن  األبحـاث دون  نتائـج هـذه 
التـي طّورتهـا.  هـذا األمـر  هـذه المعـارف للجهـات 
دفـع بالـدول المتقدمـة إلـى وضـع اتفاقيـات الملكيـة 
الفكريـة بغـرض وضـع الحمايـة القانونيـة التـي تكفـل 
لها االستفادة من نتائج أبحاثها، واسترجاع ما أنفقته 
عليهـا، وحظـر اسـتغالل نتائـج هـذه األبحـاث ممن لم 
يقومـوا بدفـع ثمـن هـذا االسـتغالل.  غيـر أن هـذا 
األمـر ظـل يثيـر التسـاؤل حـول جوانب عـدة منها: هل 
مـا سـتدفعه الـدول الناميـة نتيجـة إلزامهـا باتفاقيات 
مـن  المرجـوة  لالسـتفادة  مسـاٍو  الفكريـة  الملكيـة 
هـذه االتفاقيـات، أم أن هـذه االتفاقيـات سـوف تظـل 
صنيعـة الـدول المتقدمـة، وهـي المسـتفيد األساسـي 
منهـا؟ وكذلـك كيـف يمكـن خلـق نـوع مـن التـوازن بيـن 
حقـوق المبتكريـن فـي حمايـة مبتكراتهـم وحـق الناس 
باعتبـار  المبتكريـن  هـؤالء  نتـاج  مـن  االسـتفادة  فـي 
أن هـذه المبتكـرات ليسـت حقـاً خالصـاً للمبتكريـن، 
وإنمـا هنـاك مـا يبـرر أن يسـتفيد من هـذه المبتكرات 
النـاس الذيـن ال يسـاهمون فـي إنتـاج هـذا المبتكـر 

بصـورة مباشـرة.

وحقـوق  الصحـة،  فـي  الحـق  موضـوع  إطـار  وفـي 
الملكيـة الفكريـة علـى وجه التحديـد، تعد الصناعات 
العالـم،  الحيويـة فـي  الصناعـات  أهـم  الدوائيـة مـن 
يميـز  مـا  أهـم  ومـن  اإلنسـان.   بصحـة  الرتباطهـا 
الصناعـات الدوائيـة أنهـا تحتـاج إلـى رؤوس أمـوال 
ضخمـة، العتمادهـا علـى البحث والتطوير المسـتمر، 
لسـيطرة  األدويـة  صناعـة  خضـوع  يفسـر  مـا  وهـذا 
عاليـة  تقنيـات  تمتلـك  ومحـدودة،  كبـرى  شـركات 
الناميـة،  الـدول  لـدى  تتوفـر  ال  ضخمـة  وأمـواالً 
إضافـة إلـى سـعي هـذه الشـركات، بصفـة مسـتمرة، 
إلـى تعزيـز حمايـة ابتكاراتهـا واختراعاتهـا الدوائيـة 
عـن طريـق اسـتمرارها فـي المطالبـة برفع مسـتويات 
أجـل  مـن  وذلـك  الفكريـة،  الملكيـة  حقـوق  حمايـة 
إحـكام سـيطرتها علـى األسـواق العالميـة للمنتجـات 
الدوائيـة، وتحقيـق مزيـد مـن األربـاح، دون األخـذ في 
االعتبـار ظـروف وأوضـاع وحقـوق اإلنسـان في الدول 

الناميـة، ومـا تُبتلـى بـه مـن أوبئـة.

تواجـه  التـي  للتحديـات  جانبـاً  الدراسـة  وأفـردت 
مـن  الوطنيـة،  السـلطة  بينهـا  ومـن  الناميـة،  الـدول 
أجـل الحـد مـن اآلثـار السـلبية الواقعـة عليهـا نتيجـة 
مـا  مـع  العالميـة،  التجـارة  منظمـة  إلـى  انضمامهـا 
يفرضـه هـذا األمـر عليهـا مـن الخضـوع لالتفاقيـات 
المتعلقـة بحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة.  ومن هذه 
التحديـات، أن الـدول الناميـة مطالبـة بتكريـس جهود 
عميقـة ومتواصلـة مـن أجل اسـتثمار كل االسـتثناءات 
التـي جـاءت بهـا اتفاقيـة التربـس فـي مجـال حقـوق 
الملكيـة الفكريـة، بمـا يخـدم الحق في الصحة، ويحد 
لهـذه  انضمامهـا  عـن  الناجمـة  السـلبية  اآلثـار  مـن 
االتفاقيـات، والسـيما ضـرورة وضـع وتطويـر األنظمة 
الحكومـي  االسـتخدام  بــنظام  المتعلقـة  القانونيـة 
غيـر التجـاري لألدويـة، ونظـام الترخيـص اإلجبـاري 
للصناعـة، ونظـام االسـتيراد الموازي، واسـتثناء بوالر 
المتعلـق باإلنتـاج المسـبق لألدويـة قبيـل انتهـاء مـدة 
الـدول  إن  االختـراع.   بـراءة  تمنحهـا  التـي  الحمايـة 
الناميـة مطالبـة، أيضـاً، بالعمـل الجـاد مـن أجل وضع 
الملكيـة  واتفاقيـات حقـوق  التربـس  ملحـق التفاقيـة 
الفكريـة األخـرى، يتـم بموجبـه الموازنـة فـي العوائـد 
التـي  المختلفـة  الدوائيـة  الصناعـات  عـن  المتأتيـة 
تحصـل عليهـا الـدول الناميـة، والعوائـد التـي تحصـل 
عليهـا الـدول المتقدمـة التي أنتجـت هذه الصناعات، 
وذلـك نتيجـة لمسـاهمة الـدول الناميـة فـي إنتاج هذه 
الصناعـات، مـن خـالل تقديمهـا للمـواد األوليـة التـي 
خـالل  ومـن  الصناعـة،  هـذه  إنتـاج  فـي  اسـتخدمت 
المهاجـرة  البشـرية  العقـول  إنتـاج  لنفقـات  تحملهـا 
التـي أنتجـت هـذه الصناعـات، فـي سـنوات حياتهـا 

األولى.

ثـم إن هنـاك تحديـاً آخـر يتمثـل في أن الـدول النامية 
االتفاقيـات  مراجعـة  علـى  الجـاد  بالعمـل  مطالبـة 
الدوليـة للملكيـة الفكريـة، بمـا يسـمح لهـا بمزيـد مـن 
وبالقـدر  األدويـة،  صناعـة  مجـال  فـي  االسـتثناءات 
الـذي يتـالءم مـع وضعهـا كـدول ناميـة أو أقـل نمـواً.  
وكذلـك مـن أجـل البحـث فـي وضـع آليـات مناسـبة 
المعـارف  مـن  التجاريـة  الفوائـد  تقاسـم  لضمـان 
التقليديـة بعدالـة مـع المجتمعـات التـي اكتشـفت تلك 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«
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التقليـدي(.   )الطـب  الطبيـة  واسـتعماالتها  المـوارد 
إبرامهـا  لـدى  بالتأنـي  مطالبـة  الناميـة  الـدول  إن 
المتقدمـة،  الـدول  مـع  ثنائيـة  تجاريـة  التفاقيـات 
وأالَّ تفـرض علـى نفسـها بموجـب هـذه االتفاقيـات، 
التزامـات لـم تُفـرض عليهـا باألسـاس فـي اتفاقيـات 
التربـس،  كاتفاقيـة  األساسـية،  الفكريـة  الملكيـة 
والسـيما االلتزامات التي قد تحد من اسـتفادتها من 
االسـتثناءات واإلعفـاءات التـي تسـمح للـدول الناميـة 

الصيدالنيـة. والمسـتحضرات  األدويـة  بتوفيـر 

سياسـات  بوضـع  مطالبـة  الناميـة  الـدول  إن 
بموضوعـات  خاصـة  شـاملة  عمـل  وإسـتراتيجيات 
الملكيـة  موضـوع  وضـع  تضمـن  الفكريـة،  الملكيـة 
الفكريـة علـى أجنـدة عملهـا األساسـية، والعمـل علـى 
إنشـاء المؤسسـات المتخصصـة فـي مجـال الملكيـة 
الفكريـة علـى المسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة كافـة، 
أو تشـجيع إنشـائها.  وكذلـك التأكـد مـن أن أنظمتهـا 
مـع  تتناقـض  ال  الفكريـة  الملكيـة  بحمايـة  الخاصـة 
منظمـة  إن  العامـة.   بالصحـة  المتعلقـة  سياسـاتها 
التجـارة العالميـة مطالبـة بـأن ترعى سياسـات الدول 
المختلفـة المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة، بحيـث تمكـن 
تتيـح  مختلفـة  آليـات  وضـع  مـن  السياسـات  هـذه 
المجال لتخفيض أسـعار العقاقير في الدول النامية، 
مـع االحتفـاظ بهـا عاليـة فـي الـدول المتقدمـة، وأن 
يمنـع أي نظـام قانونـي يتـم تبنيـه لتسـعير األدويـة مـن 
الناميـة  الـدول  مـن  السـعر  رخيصـة  األنـواع  تسـرب 
إلـى الـدول المتقدمـة.  وفـي الوقـت ذاتـه، فـإن الدول 
النامية مطالبة بأن تعدل تشريعاتها بحيث تسهل من 
إجـراءات اسـتيراد األدويـة المسـجلة ببـراءة اختـراع، 
إذا كان يمكنهـا أن تحصـل عليهـا بسـعر أرخـص مـن 
دولـة أخـرى.  إن اسـتئثار الـدول المتقدمـة بالفوائـد 
الملكيـة  اتفاقيـات  توفرهـا  التـي  الكبيـرة  الحمائيـة 
الفكريـة، وسـيطرتها وتحكمهـا فـي صناعـة األدويـة 
يفـرض  المختلفـة،  الصيدالنيـة  والمسـتحضرات 
إطـار  فـي  كبيـرة  جهـود  بـذل  الناميـة:  الـدول  علـى 
العلمـي فـي كافـة المؤسسـات  دعـم أوضـاع البحـث 
الصحيـة العلميـة لديهـا، ورفـع حجم موازنـة األبحاث 
إداريـة  نظـم  ووضـع  األدويـة،  لصناعـة  المخصصـة 
الوطنيـة  البشـرية  للعقـول  مشـجعة  ماليـة  وحوافـز 
مـن أجـل الحـد مـن هجرتهـا، ومـن أجـل اسـتقطاب 

الكفـاءات الموجـودة لـدى الـدول المتقدمـة في مجال 
اتفاقـات  وإبـرام  المختلفـة،  الدوائيـة  الصناعـات 
األدويـة  كشـركات  المختلفـة،  الجهـات  مـع  شـراكة 
األبحـاث  بإجـراء  تقـوم  التـي  والجامعـات،  الخاصـة 
الطبيـة  والمعـارف  النباتـات  علـى  واالختبـارات 
التقليديـة، بحيـث تتقاسـم مـع هـذه الجهـات مـا قـد 
ينتـج عـن هـذه االختبارات مـن منافع مالية، والدخول 
واإلقليميـة  الدوليـة  واللجـان  المنتديـات  كافـة  إلـى 
المختلفـة التـي تعنـى بموضوعـات التنميـة والملكيـة 
والملكيـة  اإلنسـان  حقـوق  وموضوعـات  الفكريـة، 
السياسـات  فـي  التأثيـر  بهـدف  وذلـك  الفكريـة، 
العالميـة لحقـوق الملكيـة الفكريـة، وتحويرهـا بحيـث 

الـدول. لهـذه  الصحيـة  الوطنيـة  السياسـات  تخـدم 

ويتمثـل التحـدي األخيـر في أن الدول النامية مطالبة 
بفاعليـة  للتثقيـف  الالزمـة  اإلجـراءات  كافـة  ببـذل 
عـن  كبديـل  بإنتاجهـا  تقـوم  التـي  الجنيسـة  األدويـة 
األدويـة ذات األسـماء التجاريـة المعروفـة، باعتبارهـا 
أحـد أهـم الوسـائل التـي تمكن هـذه الدول من التغلب 
اتفاقيـات  عليهـا  تفرضهـا  التـي  االلتزامـات  علـى 
فعـال،  دواء  إنتـاج  مـن  وتمكنهـا  الفكريـة،  الملكيـة 

مناسـبة. وبأسـعار 

التجـارة  لمنظمـة  االنضمـام  أن  وبمـا  الختـام،  وفـي 
العالميـة وااللتـزام باتفاقيـات الملكيـة الفكرية أصبح 
مـن المسـلم بـه علـى المسـتوى الفلسـطيني، فإن هذا 
الوطنيـة  السـلطة  علـى  كبيـراً  تحديـا  يفـرض  األمـر 
الجيـد  االسـتعداد  بضـرورة  ويلزمهـا  الفلسـطينية، 
ذلـك  يتطلبـه  مـا  مـع  الخطـوة،  هـذه  علـى  لإلقـدام 
مـن توفيـر كـوادر فنيـة وقانونيـة مؤهلـة فـي مجـاالت 
الملكيـة الفكريـة، تـدرس هـذه الخطـوة بعنايـة فائقة، 
لكافـة  الوطنيـة  التشـريعات  تضميـن  علـى  وتعمـل 
االسـتثناءات التـي نصـت عليهـا اتفاقيـة التربـس قبـل 
العـام  فـي  تعديالهـا  بعـد  والسـيما  عليهـا،  التوقيـع 
 ،2001 للعـام  الدوحـة  إعـالن  مـع  انسـجاماً   2005
وضـرورة أن يتـم تعديـل اتفاقيـة التربـس بمـا يمكـن 
التخفيـف  مـن  النمـو  فـي  واآلخـذة  الناميـة  الـدول 
مـن أثـر هـذه االتفاقيـة عليهـا )أرفـق إعـالن الدوحـة 

العـدد(. بهـذا  المذكـورة 
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 وفد الهيئة يبحث مع وزيرة الصحة 
د. كيلة العديد من القضايا المتعلقة 

بالحق في الصحة

رام اهلل - بحـث وفـد يمثـل الهيئـة المسـتقلة لحقـوق 
العـام  المديـر  برئاسـة  المظالـم«،  »ديـوان  اإلنسـان 
الدكتـور عمـار الدويـك، مـع الدكتـورة مـي كيلـه وزيـرة 
فـي  بالحـق  المتعلقـة  القضايـا  مـن  عـدداً  الصحـة 
الصحـة، ووفـق عمليـات الرصـد والمتابعـة التـي تقوم 
بهـا الهيئـة، والشـكاوى التـي تتلقاهـا مـن المواطنيـن.

وعبـر دويـك عـن تقديـر الهيئـة لـوزارة الصحـة فيمـا 
يتعلـق بتعاونهـا المسـتمر فـي ردودهـا اإليجابيـة علـى 
مخاطبـات الهيئـة، ومشـاركتها الفاعلـة فـي اللقـاءات 
المتعلقـة  القضايـا  لمناقشـة  الهيئـة  تنظمهـا  التـي 
كـوادر  لتدريـب  واسـتجابتها  الصحـة،  فـي  بالحـق 

الـوزارة فـي هـذا المجـال.

ـن قـرار إشـراك الهيئـة فـي اللجنـة الصحيـة  كمـا ثمَّ
الوطنيـة الُمشـكلة بقـرار مـن مجلس الـوزراء، مؤخراً، 
بالوقـع  للنهـوض  شـاملة  وضـع خطـة  إلـى  والهادفـة 
التحويـالت  وقـف  وقـرار  فلسـطين،  فـي  الصحـي 
الطبيـة للمستشـفيات اإلسـرائيلية، واالسـتغناء عنـه 
العنايـة  تسـتدعي  التـي  الطبيـة  الحـاالت  بتحويـل 
للمشـافي  فلسـطين  فـي  المتوفـرة  غيـر  الطبيـة 
الهيئـة  اسـتنكار  عـن  عبـر  كمـا  ومصـر،  األردن  فـي 

الطبيـة. الطواقـم  لهـا  تتعـرض  التـي  لالعتـداءات 

بدورهـا، أعربـت كيلـة عـن أهميـة التعـاون مـع الهيئـة 
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فـي قضايـا الحـق فـي الصحـة، مشـددة علـى حـرص 
لجميـع  الصحيـة  الخدمـات  تقديـم  علـى  الـوزارة 
المواطنين بشـكل متسـاٍو ودون تمييز وفق اإلمكانات 

المتاحـة.

متابعـة  فـي  فاعليـة  األكثـر  الطـرق  الوفـد  وناقـش 
الشـكاوى والمخاطبـات التـي توجههـا الهيئـة للـوزارة، 
وضـرورة اسـتكمال النقـاش الخـاص بالقـرار بقانـون 
الحمايـة والسـالمة الطبيـة الصحيـة، وكذلـك القـرار 
بقانـون نقـل وزراعـة األعضـاء البشـرية، حيـث دعـت 
كيلـه إلـى ضـرورة وضـع لوائـح وبروتوكـوالت خاصـة 

بهذيـن القانونيـن بهـدف تطبيقهمـا بمهنيـة.

كمـا قـدم وفـد الهيئـة شـرحاً حـول التحقيـق الوطنـي 
الخـاص بالتأميـن الصحـي الـذي تعكـف الهيئـة علـى 

سـتنفذه  الـذي  الميدانـي  المسـح  السـيما  تنفيـذه، 
لإلحصـاء  المركـزي  الجهـاز  مـع  بالتعـاون  الهيئـة 
الفلسـطيني، ومن المتوقع أن تصدر المسـودة األولى 
علـى  عـالوة  اآلن،  مـن  شـهرين  بعـد  التحقيـق  لهـذا 
بكبـار  المتعلقـة  الصحيـة  بالقضايـا  الهيئـة  اهتمـام 

السـن.

وزارة  إصـدار  أهميـة  عـن  الهيئـة  وفـد  أعـرب  كمـا 
البيانـات  المتضمـن  السـنوي  لتقريرهـا  الصحـة 
العـام  مـن  األولـى  الثالثـة  األشـهر  خـالل  الصحيـة 
تقريرهـا  فـي  منهـا  االسـتفادة  مـن  الهيئـة  لتتمكـن 
السـنوي ضمن األبواب التي تعالج الحق في الصحة، 
حيث أشـار التقرير السـنوي للهيئة إلى ضرورة وجود 
مؤشـرات ومعاييـر وطنيـة خاصة بالحـق في الصحة.
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المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان  الهيئـة  بـت  جنيـف-  رحَّ
أحـداث  فـي  الدوليـة  التحقيـق  لجنـة  تقريـر  بنتائـج 
حقـوق  مجلـس  وطالبـت  الكبـرى،  العـودة  مسـيرات 
اإلنسـان بتبنـي التقريـر والمصادقـة عليـه، كمـا دعـت 
إلـى رفـع القيـود المفروضـة علـى قطـاع غـزة، ووضـع 
حـد لممارسـات االحتـالل في األراضي الفلسـطينية، 
مسـؤولياته  بتحمـل  الدولـي  المجتمـع  وطالبـت 
إسـرائيل  إللـزام  واألخالقيـة  والقانونيـة  السياسـية 
وسياسـاتها  انتهاكاتهـا  بوقـف  وفعلـي،  جـّدي  بشـكل 

كافـة. الفلسـطينيين  بحـق  الممنهجـة 
جـاءت هـذه المطالبـات ضمـن تعقيـب مفـوض عـام 
الهيئة المسـتقلة األسـتاذ عصام يونس، خالل أعمال 
التـي  اإلنسـان،  حقـوق  لمجلـس   40 رقـم  الجلسـة 
عقـدت، األربعـاء 2019/3/27، فـي جنيف، وناقشـت 
البنـد السـابع الُمعنـون بــ »حالـة حقـوق اإلنسـان فـي 
األراضـي  وباقـي  المحتلـة  فلسـطين  دولـة  أراضـي 

المحتلـة«. األخـرى  العربيـة 
المقـرر  تقريـر  علـى  مداخالتـه  فـي  يونـس  وعّقـب 
الخـاص المعنـي بحالـة حقـوق اإلنسـان فـي األراضـي 
»مايـكل   ،1967 العـام  منـذ  المحتلـة  الفلسـطينية 
الدوليـة  التحقيـق  للجنـة  النهائـي  والتقريـر  لينـك«، 
غـزة،  قطـاع  فـي  آذار  مظاهـرات  حـول  المسـتقلة 
إضافـة إلـى ثالثـة تقاريـر أخـرى حـول االسـتيطان، 

لالحتـالل. القانونيـة  المسـاءلة  وضمـان 
وفي تعقيبه على تقرير »مايكل لينك«، أشار المفوض 
العام إلى قيام الجهات التشـريعية في دولة االحتالل 
باقتـراح وبإقـرار مجموعـة مـن القوانيـن العنصريـة، 
تهـدف إلـى تعزيـز التوسـع االسـتيطاني فـي األرض 
الفلسـطينية المحتلـة، وفـرض الوقائـع علـى األرض، 
وإنهـاء إمكانيـة الحـل السياسـي للقضية الفلسـطينية 
مسـتقباًل، حيـث تـم خـالل العـام الماضي إقـرار ما ال 

يقـل عـن 24 قانـون عنصـري تمـس بالوجـود والهويـة 
الفلسـطينية، وبالحقوق والحريات األساسـية الفردية 

والجماعيـة لهـم بهـدف التضييـق عليهم.
التحقيـق  لجنـة  بنتائـج  الهيئـة  ترحيـب  يونـس  وأكـد 
الدوليـة فـي أحداث مسـيرات العـودة الكبرى، مطالباً 
والمصادقـة  التقريـر  بتبنـي  مجلـس حقـوق اإلنسـان 
بتجديـد  قـراراً  تبنـي  إلـى  األعضـاء  والـدول  عليـه، 
اسـتمرار  ضـوء  علـى  وذلـك  التحقيـق،  لجنـة  واليـة 
مسـيرات العودة، واسـتمرار انتهاكات حقوق اإلنسـان 
والقانـون الدولـي اإلنسـاني مـن قبـل قـوات االحتـالل 
وحتـى  اللجنـة  عمـل  فتـرة  تلـت  التـي  الفتـرة  خـالل 
المفـوض  إلـى  الهيئـة  دعـوة  جـدد  كمـا  تاريخـه.  
السـامي لحقـوق اإلنسـان لرفع التقريـر إلى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، وتدعـو المدعيـة العامـة لــلمحكمة 
جرائـم  فـي  رسـمي  تحقيـق  لفتـح  الدوليـة  الجنائيـة 
والتحقيـق  للمسـاءلة  وإخضاعهـا  االحتـالل،  دولـة 

معهـا فيمـا ترتكبـه مـن جرائـم حـرب.
االسـتيطان،  حـول  الثالثـة  بالتقاريـر  يتعلـق  وفيمـا 
وضمـان المسـاءلة القانونيـة لالحتـالل، قـال يونـس: 
دولـة االحتـالل  يتطلـب إخضـاع  العدالـة  إن تحقيـق 
للمسـاءلة والتحقيـق فيمـا ترتكبـه مـن جرائـم حـرب 
ومالحقـة ومحاسـبة كل مـن تـورط فـي ارتـكاب تلـك 
الجرائـم، وأصـدر قـرارات تنفيذهـا، ومـن قـام بهـا، 
داعيـاً المفـوض السـامي لحقـوق اإلنسـان إلـى رفـع 
التقاريـر المقدمـة حول اعتـداءات دولة االحتالل إلى 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ومطالباً المدعية العامة 
لــلمحكمة الجنائيـة الدوليـة بفتـح تحقيـق رسـمي فـي 
تلـك الجرائـم، مشـدداً علـى أن إنهـاء االحتـالل هـو 
النهايـة لـكل مـا يعانيـه أبنـاء الشـعب الفلسـطيني مـن 
انتهـاكات واعتـداءات صارخـه لحقوقه األساسـية في 
فـي  مصيـره  تقريـر  وفـي  الكريـم،  والعيـش  الحيـاة، 

دولتـه المسـتقلة علـى أرضـه.

»الهيئة المستقلة«
تشارك في جلسة مجلس حقوق اإلنسان 

وتعّقب على تقارير حالة حقوق اإلنسان في األراضي 
الفلسطينية المحتلة
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»الهيئة المستقلة« تدين استهداف قوات 
االحتالل الطواقم الطبية

وتطالب بفتح تحقيق في استشهاد المسعف مزهر

اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  دانـت   - اهلل  رام 
ارتـكاب   ،2019/3/28 الخميـس  المظالـم«،  »ديـوان 
اسـتهداف  جريمـة  اإلسـرائيلي  االحتـالل  قـوات 
المسـعف المتطـوع فـي جمعيـة اإلغاثـة الطبيـة سـاجد 

مزهـر. الحكيـم  عبـد 

بالرصـاص  عامـاً(   18( مزهـر  االحتـالل  واسـتهدف 
بالواجـب  قيامـة  األربعـاء 2019/3/27، خـالل  الحـي 
للمصابيـن  األوليـة  اإلسـعافات  تقديـم  فـي  اإلنسـاني 
الرئيـس  الشـارع  عنـد  اندلعـت  التـي  المواجهـات  فـي 
القـدس- الخليـل، إثـر اقتحـام مخيـم الدهيشـة جنـوب 

مدينـة بيـت لحـم.

تحمـل  الدولـي  المجتمـع  بيانهـا  فـي  الهيئـة  وطالبـت 
العاجـل  والتحـرك  واألخالقيـة،  القانونيـة  مسـؤولياته 
وانتهاكاتـه  االحتـالل  جرائـم  لوقـف  والفاعـل  والجـاد 
المتصاعـدة ضـد المواطنيـن الفلسـطينيين فـي األرض 

لهـم. الحمايـة  وتوفيـر  المحتلـة،  الفلسـطينية 

دولـة  جرائـم  فـي  رسـمي  تحقيـق  بفتـح  طالبـت  كمـا 
االحتـالل، وإخضاعهـا للمسـاءلة والتحقيـق معهـا فيمـا 
ترتكبـه مـن جرائـم حـرب، ومالحقـة ومحاسـبة كل مـن 
تنفيذهـا، ومـن  قـرارات  ارتكابهـا، وأصـدر  تـورط فـي 

نفذهـا، وهـو مـا ال يسـقط بالتقـادم.
ودعـت األطـراف السـامية الموقعـة علـى اتفاقية جنيف 
الرابعـة للقيـام بواجبهـا القانوني بموجـب المادة األولى 
وكفالـة  االتفاقيـة  باحتـرام  المتمثـل  االتفاقيـة،  مـن 

احترامهـا.
وباستشـهاد مزهـر يرتفـع عدد الشـهداء من المسـعفين 
بينهـم  شـهداء،  أربعـة  إلـى   2018 العـام  مطلـع  منـذ 
مسـعفة، األمـر الـذي يشـكل جريمة حـرب، وفق الهيئة.
قـوات  تعمـد  علـى  يدلـل  ذلـك  أن  الهيئـة  وأوضحـت 
والمسـعفين،  الطبيـة  الطواقـم  اسـتهداف  االحتـالل 
اإلنسـاني  بواجبهـم  القيـام  فـي  عملهـم  وعرقلـة 
إليهـم  الوصـول  وإعاقـة  المصابيـن،  تجـاه  واألخالقـي 

العـالج. لتلقـي  ونقلهـم 
وأكـدت الهيئـة أن اسـتمرا قـوات االحتـالل اسـتهدافها 
انتهـاكاً  يشـكل  الطبيـة  وللطواقـم  العـزل  للمدنييـن 
اإلنسـاني،  الدولـي  القانـون  لقواعـد  صارخـاً  وخرقـاً 
ولألحـكام والمعاييـر الدوليـة الخاصـة بقواعـد حمايـة 
الطواقـم والمنشـآت الطبيـة، وضمـان الحماية الخاصة 
لهـم فـي أوقـات النزاعات المسـلحة، لتمكينهـم من أداء 
واجبهـم اإلنسـاني، وتقديـم خدماتهم اإلغاثية للضحايا 

المدنييـن دون خطـر يهـدد حياتهـم.
والبروتوكـوالن  الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  توفـر  كمـا 
حمايـة  البيـان-  -وفـق  بهـا  الملحقـان  اإلضافيـان 
للمدنيين وقت الحرب، وحماية خاصة للطواقم الطبية 
واإلغاثـة اإلنسـانية، ونصـت المـادة )20( منهـا على أنه 
»يجـب احتـرام وحمايـة الموظفيـن المخصصيـن كليـة 
بصـورة منتظمـة لتشـغيل وإدارة المستشـفيات المدنية، 
بمـن فيهـم األشـخاص المكلفـون بالبحـث عـن الجرحـى 
النفـاس،  والنسـاء  والعجـزة  المدنييـن  والمرضـى 
وجمعهـم ونقلهـم ومعالجتهـم.  ويميـز هـؤالء الموظفـون 
الحربيـة  العمليـات  ومناطـق  المحتلـة  األراضـي  فـي 
وعليـه  حاملهـا،  صفـة  تبيـن  الهويـة  لتحقيـق  ببطاقـة 
صورتـه الشمسـية، تحمـل خاتـم السـلطة المسـؤولة«.
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اسـتناداً إلـى رؤيـة الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان 
تبنـي نهـج يسـعى إلـى تعميـم مبـادئ حقـوق اإلنسـان 
وتعزيـز الحـق بالصحـة، تنظـم الهيئـة حملـة لمناصرة 
األنشـطة  مـن  عـدداً  تتضمـن  الصحـة،  فـي  الحـق 
التـي تـم تنفيذهـا بالتعـاون مـع عـدد مـن المؤسسـات 
بهـدف  الغربيـة،  الضفـة  فـي  والمجتمعيـة  الرسـمية 
هـذا  بأهميـة  والتوعيـة  الصحـة،  فـي  الحـق  حمايـة 
الصحـة  وزارة  فـي  الواجـب  أصحـاب  وحـث  الحـق، 
مـن  المواطنيـن  لتمكيـن  بالتزاماتهـم  اإليفـاء  علـى 

الطبيـة. والخدمـات  العـالج  تلقـي  فـي  حقوقهـم 

وفـي هـذا السـياق نّفـذ مكتـب وسـط الضفـة الغربية، 
وبالتعـاون مـع مركـز دنيـا التخصصـي ألورام النسـاء، 
التابـع لمؤسسـة لجـان العمـل الصحـي، يومـاً للفحص 
مركـز  نزيـالت  اسـتهدف  الثـدي،  لسـرطان  المبكـر 
إصـالح وتأهيـل رام اهلل، باعتبارهـن فئـات مهمشـة، 
مـع  خـالف  علـى  كونهـن  حقوقهـن  مـن  ينتقـص  وال 

القانـون.

قدمـه  للنزيـالت  توعـوي  لقـاء  علـى  اليـوم  واشـتمل 
المبكـر  الفحـص  أهميـة  حـول  دنيـا  مركـز  طاقـم 
الذاتـي  الفحـص  وإرشـادات حـول  الثـدي،  لسـرطان 
تقديـم  فـي  المركـز  دور  إلـى  الفتيـن  الشـهري، 
الخدمـات التشـخيصية لـألورام فـي مراحـل مبكـرة، 
وتقديـم الدعـم النفسـي للنسـاء، عـالوة علـى العيـادة 
الورديـة المتنقلـة المجهزة بمعدات وطاقم متخصص 
للفحـص المبكـر لسـرطان الثـدي، قدمـت فحوصـات 

فلسـطينية. قريـة  فـي 15  لنسـاء 

العالمـي  اليـوم  نيسـان  مـن  السـابع  مـع  وتزامنـاً 
جنـوب  فـي  المسـتقلة  الهيئـة  مكتـب  نظـم  للصحـة، 
الضفـة الغربيـة نشـاطاً تثقيفيـاً فـي مدرسـة الزهـراء 
األساسـية للبنـات فـي المنطقـة الجنوبيـة مـن مدينـة 
الخليـل، بهـدف توعيتهـن حول اليوم العالمي للصحة، 

والتركيـز حـول الصحة النفسـية والجسـدية، بالتعاون 
مـع مديريـة التربيـة والتعليم )وسـط الخليل( وجمعية 

تنظيـم وحمايـة األسـرة. =

واشـتمل النشـاط علـى تنفيـذ 6 محاضـرات تثقيفيـة 
مباشـرة لـ 250 من طالبات الصفين التاسـع والسـابع 
اليـوم  وتاريـخ  الصحـة،  فـي  الحـق  حـول  بالمدرسـة 

العالمـي للصحـة.

فـي  الحـق  حـول  معلومـات  المحاضـرات  وتضمنـت 
والجسـدية  النفسـية  الصحـة  وأهميـة  الصحـة، 
وانعكاسـها اإليجابي على الطلبة بموجب المعاهدات 
والمواثيـق الدوليـة، إضافـة إلـى مكونـات الحـق فـي 
الصحـة، وإمكانيـة الوصـول إليهـا، إضافـة إلى تقديم 

المتعلقـة بالصحـة. القوانيـن  تفسـير عـن 

وتميز النشـاط بتوزيع التفاح األخضر على الطالبات 
كرسـالة رمزية للحفاظ على صحة الجسـد والنفس.

وضمـن نشـاط التفـاح األخضـر، تـم تنفيـذ جداريـة 
الحـق فـي الصحـة بتطـوع عـدد مـن طالبـات جامعـة 
األساسـية  الزهـراء  مدرسـة  أسـوار  علـى  الخليـل، 
المدرسـة  لطالبـات  وإيصالهـا  الرسـالة  السـتكمال 

القـادم. وللجيـل 

شـمال  فـي  الهيئـة  مكتـب  نفـذ  ذاتـه،  اإلطـار  وفـي 
الضفـة الغربيـة، بالتعـاون مـع طالبـات مدرسـة بنـات 
مفتوحـاً  يومـاً  سـلفيت،  محافظـة  فـي  حـارس  كفـل 
لطلبـة وموظفيـن مـن جامعـة القـدس المفتوحـة فـي 
المحافظـة، حـول الحـد مـن التدخين، بهـدف التوعية 
وضـرورة  التدخيـن،  ومضـار  الصحـة،  فـي  بالحـق 
التـي  الوطنيـة  بالقوانيـن  والتعريـف  منـه،  الحـد 
تتحـدث عـن الحـق فـي الصحـة وعالقتـه بالتدخيـن، 
حيـث اسـتخدم فريـق الهيئة، منفذ النشـاط، أسـاليب 
بالموضـوع، منهـا عمـل مقابـالت  للتعريـف  إبداعيـة 

»الهيئة المستقلة«
ُتحيي فعاليات يوم الصحة في مدن 

وقرى الضفة الغربية
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مـع األسـاتذة والطلبـة، وعـرض رسـومات عـن تأثيـر التدخيـن علـى الصحـة والبيئـة، إضافـة إلـى عمـل مسـابقة 
)سـين جيـم( عـن المـواد القانونيـة فـي القوانيـن المحليـة التـي تتحـدث عن تأثيـر التدخين على الصحـة والبيئة.

وفـي نشـاط آخـر نفـذه مكتـب الشـمال، تـم تعريـف طلبـة مـن مدرسـة المرابطيـن األساسـية فـي قلقيليـة، بالحق 
فـي الصحـة والبنـود التـي يشـملها الحـق فـي الصحـة مـن حيـث تقديـم الخدمـات العالجيـة والتأهيليـة. 

وتخلـل النشـاط فقـرة رسـم حـر، أبـدع الطلبـة خاللهـا فـي توضيـح المفاهيـم التـي تعلموهـا، والتـي تؤكـد أهميـة 
الحـق فـي الصحـة وضـرورة حمايتـه.
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دورة تدريبية 
نظمت  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان دورة تدريبية 
بعنوان »التزامات أصحاب الواجب في وزراه الصحة 
الصحة«   في  اإلنسان  حق  لحماية  غزة  قطاع  في 
وذلك خالل الفترة ما بين 5-12 مارس 2019  وذلك 
في إطار تبنيها نهجاً يسعى إلى تعميم مبادئ حقوق 
المؤسسة  في  الواجب  أصحاب  وتمكين  االنسان، 
في  الحق  إزاء  التزاماتهم  بإعمال  الوفاء  الصحية 

الصحة.

أوضح األستاذ عصام يونس المفوض العام للهيئة، أن 
الهيئة  تسعى إلى إكساب أصحاب الواجب في وزارة 
االنسان،  حقوق  بمبادئ  الالزمة  المعرفة  الصحة 
العهد  كفله  ما  وفق  الصحة  في  الحق  وخصوصاً 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
التي  االلتزامات  معرفة  من  وتمكينهم  والثقافية، 
تضمنتها منظومة  حقوق اإلنسان الدولية والوطنية 
المقدمة  الصحية  الخدمات  بمستوى  وعالقتها 

للمواطنين.

عام  مدير  زاهر  أبو  إياد  الدكتور  أكد  حديثه  وفي 
في  الهيئة  مع  التعاون  أهمية  الصحة  وزارة  ديوان 
إرفاد الكادر الطبي بمبادئ حقوقية تتعلق بالمنظومة 
طبية  خدمة  أفضل  تحقيق  سبيل  في  الصحية، 
للمرضى وفق أسس ال تتعارض مع حقوقهم، وأثنى 
ضرورة  إلى  مشيراً  المستمر،  التعاون  هذا  على 
استكمال هذه الجهود التدريبية التوعوية بما ينهض 

بالحق في الصحة في مجتمعنا.

التوعية  منسق  الحلو  بهجت  المحامي  وأوضح 
في  تأتي  التدريبات  هذه  أن  الهيئة  في  والتدريب 
من  وتطمح  الهيئة   تؤديه  الذي  التوعية  دور  إطار 
االلتزامات  معرفة  من  المتدربين  تمكين  إلى  خالله 

الصحة  في  بالحق  المرتبطة  والفورية  التراكمية 
ومؤشرات تمتع االنسان بهذا الحق، إضافة إلى بيان 
المعالجات الفضلى لشكاوى المواطنين، عالوة على 
في  بالحق  الصلة  ذات  والمحاسبة  المساءلة  آليات 
الدورة  اإلنسان. وهدفت  الصحة من منظور حقوق 
التي  الصحة  في  االنسان  حق  احترام  تعزيز  الى 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  كفلها 
الفلسطيني  الصحة  وقانون  والثقافية،  واالجتماعية 
واولويات  االنسان  حقوق  وضمانات  وباتفاقيات   ،
معارف  وتنمية  الهشة،  للفئات  الصحية  الرعاية 
لحماية  القانونية  االلتزامات  مجال  في  المشاركين 
الحق في الصحة والتدابير واجبة االعمال بموجب 
انضمام فلسطين التفاقيات حقوق االنسان، وتعريف 
المشاركين االلتزامات التراكمية والفورية المرتبطة 
بالحق في الصحة ومؤشرات تمتع االنسان بهذا الحق،  
المتعلقة  المواطنين   لشكاوى  الفضلى  والمعالجات 
بالحق في الصحة، واليات المساءلة والمحاسبة ذات 
الصلة بالحق في الصحة من منظور حقوق االنسان

الصحة  وزراه  في  االدارات  مدراء  اللقاء  واستهدف 
دوائر  في  والعاملون  القانونيين  والمستشارين 

التخطيط وشكاوى المواطنين.

عدداً  أيام،  لثالثة  استمرت  التي  الدورة  وتناولت    
الصحة،  الحق في  البارزة فيما يخص  العناوين  من 
الحق  واقع  على  األول  اليوم  جلسات  ركزت  حيث 
والمفاهيم  الصحة،  وزارة  منظور  من  الصحة  في  
األساسية لحقوق االنسان، وتضمن قراءة في اإلعالن 
بالكرامة  يتعلق  ما  خاصة  االنسان  لحقوق  العالمي 

والمساوة ومنع التمييز.

فيما تناول اليوم الثاني نقاشاً في الجلسة األولى يسره 
المحامي حازم هنيه منسق وحدة السياسات ومراقبة 
التشريعات، حول تبعات انضمام فلسطين التفاقيات 

في إطار حملتها لمناصرة الحق في الصحة..

الهيئة تنفذ أنشطة تدريب وتوعية 
تستهدف فئات متعددة في قطاع غزة 
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العام  التعليق  حول  نقاشاً  وكذلك  االنسان  حقوق 
والجودة،  )التوافر،  الصحة  الحق في  رقم 14 حول 
الوصول والمقبولية(. إضافة إلى  المعالجة الفضلى 
الطبية قدمها  الحق في الصحة واالخطاء  لشكاوى 
التحقيقات  وحدة  منسق  التركماني  بكر  المحامي 
مداخلة  سرحان  جميل  المحامي  وقدم  والشكاوى، 
في  الحق  لحماية  واالقليمية  الوطنية  اآلليات  حول 

الصحة، وتجارب ذات صلة به.

الثالث، تطرق  اليوم  التدريبية في  وخالل الجلسات 
من  الصحة  في  الحق  إلى  الحلو  بهجت  المحامي 
منظور النهج القائم على حقوق اإلنسان، وااللتزامات 
التراكمية والفورية للحق في الصحة ومؤشراته، كما 
جرى مناقشة التوقعات التي تم االستجابة لها خالل 
التدريب، بما فيها من نقاط قوة وضعف،  وتم االتفاق 
على لقاء الحق لقياس األثر، ومتابعة مزيد من سبل 

التمكين والتوعية بحقوق اإلنسان لكادر الوزارة.

لقاء توعوي
ونظمـت الهيئـة لقـاء توعويـاً لطلبـة جامعـة فلسـطين 
الوطنيـة  التشـريعات  فـي  الصحـة  فـي  الحـق  حـول 
والمواثيـق الدوليـة وذلـك بتاريـخ 201/4/25  وهدف 
الـى توعيـة وإعـالم الطـالب والطالبـات عـن  اللقـاء 
بموجـب  لإلنسـان  المكفولـة  األساسـية  الحقـوق 
المواثيق الدولية لحقوق اإلنسـان بشـكل عام وخاصة 
الحـق فـي الصحـة في التشـريعات الوطنية والمواثيق 

الدوليـة،  وتطويـر مهاراتهـم  بحقـوق اإلنسـان علـى 
الوطنـي والدولـي، وكيفيـة رصـد  المحلـي  المسـتوى 
وتوثيـق انتهـاكات حقـوق اإلنسـان والمتعلقـة بالخطـأ 
للمرضـي  الطبيـة  الخدمـات  تقديـم  وعـدم  الطبـي 
وعـدم تمكينهـم مـن تلقـي العـالج بالخـارج ، وكذلـك 
ارشـاد  مجـال  فـي  القانونيـة  االستشـارات  تقديـم 

االنسـان. انتهـاكات حقـوق  ومسـاعدة ضحايـا 

لحقـوق  المسـتقلة  بالهيئـة  التعريـف  اللقـاء  وتنـاول 
والخصائـص  المفاهيـم  اإلنسـان  وحقـوق  االنسـان 
والمبـادئ والمعاييـر األساسـية ، وكان  التركيـز حـول  
والمواثيـق  المعاهـدات  فـي  االنسـان  حقـوق  واقـع 
فـي  الحـق  خاصـة   ، الوطنيـة  والتشـريعات  الدوليـة 
الصحـة ،مـن حيـث توعيـة وإعالمهـم حـول الحقـوق 
األساسـية المكفولـة لهـم بموجـب المواثيـق الدوليـة 
لحقـوق اإلنسـان بشـكل عـام وخاصـة المتعلقة بالحق 
بالصحـة، مـن اجـل تمكين وتطويـر مهاراتهم ، ورصد 
وتوثيـق انتهـاكات حقـوق اإلنسـان ومتابعتهـا . حيـث 
تـم اإلشـارة الـي القانـون االساسـي، وتعديالتـه لعـام 
2005، وقانـون الصحـة العامـة رقـم 20 لعـام 2004 
وقانـون المجلـس الطبـي لعـام 2006 وقانـون الميـاه 
لعـام 2002 وقانـون العمـل لعـام 2000 وقانـون حقـوق 
المعوقيـن لعـام 1999 وقانـون التأميـن لعام 2005وتم 
حـول  واطالعهـم  الدوليـة  للمعاهـدات  التطـرق 
الواجبـات الملقـي علـي عاتـق وزارة الصحة واالشـارة 
للحقـوق الصحيـة للمرضـي والحقوق الصحية للطفل 

والمـرأة .
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حملة مناصرة الحق في الصحة
غـزة/ فـي إطـار تبنيها نهجاً يسـعى إلـى تعميم مبادئ 
لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  أطلقـت  اإلنسـان،  حقـوق 
اإلنسـان مطلـع العـم 2019 حملـة مناصـرة الحـق فـي 
وتدريبيـة،  توعويـة  أنشـطة  تنفيـذ  تتضمـن  الصحـة، 
المؤسسـة  فـي  الواجـب  أصحـاب  تمكيـن  بهـدف 
التزاماتهـم إزاء الحـق فـي  الوفـاء بإعمـال  الصحيـة 
المكفولـة  األساسـية  بالحقـوق  والتوعيـة  الصحـة، 
لإلنسـان بموجـب المواثيـق الدوليـة لحقـوق اإلنسـان 
بشـكل عام وخاصة الحق في الصحة في التشـريعات 

الدوليـة. والمواثيـق  الوطنيـة 
حيـث نظمـت الهيئـة دورة تدريبيـة بعنـوان »التزامـات 
أصحـاب الواجـب فـي وزارة الصحـة فـي قطـاع غـزة 
لحماية حق اإلنسان في الصحة«، وذلك خالل الفترة 
أكـد خاللهـا األسـتاذ  بيـن 5-12 مـارس 2019،  مـا 
اسـتهدفت  للهيئـة،  العـام  المفـوض  يونـس  عصـام 
والمستشـارين  الصحـة  وزراه  فـي  اإلدارات  مـدراء 
القانونييـن والعامليـن فـي دوائـر التخطيـط وشـكاوى 

المواطنيـن.

اسـتمرت  التـي  الـدورة  خـالل  الهيئـة  سـعت  وقـد 
لثالثـة أيـام إلـى إكسـاب أصحـاب الواجـب فـي وزارة 
االنسـان،  بمبـادئ حقـوق  الالزمـة  المعرفـة  الصحـة 

وخصوصـاً الحـق فـي الصحـة وفـق مـا كفلـه العهـد 
الدولـي الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة 
التـي  االلتزامـات  معرفـة  مـن  وتمكينهـم  والثقافيـة، 
تضمنتهـا منظومة حقـوق اإلنسـان الدوليـة والوطنيـة 
المقدمـة  الصحيـة  الخدمـات  بمسـتوى  وعالقتهـا 

للمواطنيـن.

جامعـة  لطلبـة  توعويـاً  لقـاًء  الهيئـة  نظمـت  كمـا 
التشـريعات  فـي  الصحـة  فـي  الحـق  فلسـطين حـول 
 ،201/4/25 بتاريـخ  الدولـي،  والمواثيـق  الوطنيـة 
هـدف إلـى توعيـة وإعـالم الطـالب والطالبـات عـن 
بموجـب  لإلنسـان  المكفولـة  األساسـية  الحقـوق 
المواثيق الدولية لحقوق اإلنسـان بشـكل عام وخاصة 
الحـق فـي الصحـة في التشـريعات الوطنية والمواثيق 
علـى  اإلنسـان  بحقـوق  مهاراتهـم   وتطويـر  الدوليـة، 
الوطنـي والدولـي، وكيفيـة رصـد  المحلـي  المسـتوى 
وتوثيـق انتهـاكات حقـوق اإلنسـان والمتعلقـة بالخطـأ 
للمرضـي  الطبيـة  الخدمـات  تقديـم  وعـدم  الطبـي 
العـالج بالخـارج، وكذلـك  وعـدم تمكينهـم مـن تلقـي 
ارشـاد  مجـال  فـي  القانونيـة  االستشـارات  تقديـم 

االنسـان. حقـوق  انتهـاكات  ضحايـا  ومسـاعدة 

التوعيـة  منسـق  الحلـو  بهجـت  المحامـي  وأوضـح 
التوعويـة  األنشـطة  هـذه  أن  الهيئـة  فـي  والتدريـب 
والتدريبيـة تأتـي فـي إطـار الـدور الـذي تؤديـه الهيئـة 
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وتطمـح مـن خاللـه إلـى تمكيـن المتدربيـن مـن معرفة 
االلتزامـات التراكميـة والفوريـة المرتبطـة بالحـق فـي 
الصحـة ومؤشـرات تمتع اإلنسـان بهـذا الحق، إضافة 
إلـى بيـان المعالجـات الفضلـى لشـكاوى المواطنيـن، 
عـالوة علـى آليـات المسـاءلة والمحاسـبة ذات الصلـة 
اإلنسـان،  حقـوق  منظـور  مـن  الصحـة  فـي  بالحـق 
التـي  الصحـة  فـي  اإلنسـان  حـق  احتـرام  وتعزيـز 

كفلهـا العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة 
واالجتماعيـة والثقافيـة، وقانون الصحة الفلسـطيني، 
وأولويـات  االنسـان  حقـوق  وضمانـات  وباتفاقيـات 
معـارف  وتنميـة  الهشـة،  للفئـات  الصحيـة  الرعايـة 
المشـاركين فـي مجـال االلتزامـات القانونيـة لحمايـة 
الحـق فـي الصحـة والتدابيـر واجبـة االعمـال بموجب 

اإلنسـان. فلسـطين التفاقيـات حقـوق  انضمـام 
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رام اهلل – أصدرت، مؤخراً، الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«، وضمن سلسلة 

تقارير خاصة رقم 97، تقريراً بعنوان »التَّلوُّث 
نَاعّيِة وَمَكبَّاِت النِّفاياِت  البيئّي بفعِل الَمنَاطِق الصِّ
اإِلسرائيلّيِة في األرِض الِفلَسطينّية الُمحتلَّة ... 

ِمنَْطَقُة سلِفيت... نَُموَذَجاً”، وذلك بهدف تسليط 
الضوء على التلوث البيئي بفعل المناطق الصناعية، 

ومكبات النفايات الخطرة الصلبة والسائلة في 
محافظة سلفيت، وأثرها على حالة حقوق اإلنسان 

فيها.
الضـوء  لتسـليط  أوليـة  دراسـة  التقريـر  هـذا  ويُعـد 
فيمـا  االحتـالل  دولـة  انتهـاكات  أشـكال  أحـد  علـى 
يتعلـق بالبيئـة الفلسـطينية وانعكاسـاتها علـى الوضـع 
البيئـي، فـي واحـدة مـن محافظـات الضفـة الغربيـة 
التواجـد  لكثافـة  نظـراً  لالعتـداءات،  تعرضـاً  األكثـر 

فيهـا. الصناعيـة  والمناطـق  االسـتيطاني 

مـن  صفحـة   90 مـن  المكـون  التقريـر  هـذا  يتنـاول 
القطـع المتوسـط فـي قسـمه األول، اإلطـار القانونـي 
الدولـي والوطنـي للحـق فـي البيئة، كما يسـلط قسـمه 
اإلسـرائيلية  النفايـات  مكبـات  علـى  الضـوء  الثانـي 
إدارة  جهـاز  مـن  كجـزء  الفلسـطينية  األراضـي  فـي 
بشـكل  فـي محافظـة سـلفيت  اإلسـرائيلية  النفايـات 
خـاص، ودور االحتـالل اإلسـرائيلي فـي إيجـاد وضـع 
أشـكال  فيتنـاول  الثالـث،  القسـم  أمـا  متـرٍد.   بيئـي 
المناطـق الصناعيـة اإلسـرائيلية والتلـوث البيئـي فـي 
الصلبـة  النفايـات  مكبـات  ومواقـع  سـلفيت،  منطقـة 
موضـوع  الرابـع  القسـم  يتنـاول  فيمـا  والسـائلة، 
اسـتغالل المحميـات الطبيعيـة وتلويثهـا مـن قبل دولة 
الخامـس  القسـم  ويتنـاول  ومسـتوطنيها.   االحتـالل 
األراضـي  فـي  الخطـرة  النفايـات  مـن  التخلـص 
الفلسـطينية المحتلـة، ومـا يشـكله ذلـك مـن انتهـاك 
الفلسـطينية  والتحـركات  الدوليـة،  القانونيـة  لألطـر 

بهـذا الشـأن، أمـا القسـم السـادس واألخيـر فيتنـاول 
تداعيـات مكبـات النفايـات الخطـرة اإلسـرائيلية فـي 
األراضـي الفلسـطينية علـى البيئـة وصحـة اإلنسـان 

والتوصيـات. الخالصـة  علـى  عـالوة  الفلسـطيني، 

والبيئـة  األرض  تعـرض  إلـى  التقريـر  ويشـير 
الفلسـطينيتين في المناطق المصنفة »ج« السـتهداف 
البيئـة  آثـار كبيـرة تطـال  إسـرائيلي ممنهـج، وهنـاك 
االسـتيطاني،  للتوسـع  نتيجـة  الفلسـطيني  واإلنسـان 
وإقامـة جـدار الضـم والتوسـع فيهـا، حيـث ال يهـدف 
ألغراضـه  خدمـة  األرض  مصـادرة  إلـى  االسـتيطان 
التوسـعية فحسـب، بـل يتبعهـا، أيضـاً، تلويـث البيئـة 

مقوماتهـا. وتدميـر 

ويُبيـن التقريـر أن دولـة االحتـالل تتخلـص مـن أكثـر 
مـن 50% مـن نفاياتهـا فـي أراضـي الضفـة الغربيـة 
الضفـة  فـي  النفايـات  تلـك  حجـم  وتقـدر  المحتلـة، 
الغربيـة بنحـو 200 ألـف طن سـنوياً، تصنـف غالبيتها 
على أنها من النوع السام والخطير.  وحسب مصادر 
إسـرائيلية، وجـد أن هنـاك مـا ال يقـل عـن 15 منشـأة 
فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة فـي الضفة الغربية، 
تعمـل فـي معالجـة النفايـات التـي ينتـج معظمهـا فـي 
الداخـل المحتـل، 6 مـن تلك المنشـآت تقـوم بمعالجة 
النفايـات الخطـرة التـي تسـتوجب معالجـة وترتيبـات 

خاّصـة نظـراً لخطورتهـا.

وتتعامـل دولـة االحتـالل مع منشـآت معالجة النفايات 
المقامـة فـي الضفـة الغربية، على أنها جزء من جهاز 
معالجـة النفايـات الخـاص بهـا، إال أنهـا تتهـاون فـي 
تطبيـق األنظمـة والقوانيـن عليهـا مقارنـة بتلـك التـي 
يتـم تطبيقهـا فـي الداخـل المحتـل.  باالسـتناد إلـى 
ذلـك، تقـوم دولـة االحتـالل بنقـل الملوثـات واألخطـار 
إلـى البيئـة الفلسـطينية وسـكان األرض الفلسـطينية 

المحتلـة فـي الضفـة الغربيـة.

إصدار جديد للهيئة المستقلة
اِت  َناعّيِة وَمَكبَّ ُث البيئيُّ بفعِل الَمَناطِق الصِّ لوُّ التَّ

ة .. ِمْنَطَقُة  فاياِت اإِلسرائيلّيِة في األرِض الِفَلسطينّية الُمحتلَّ النِّ
سلِفيت .. َنُموَذَجًا
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النفايـات  معالجـة  ومحطـات  مكبـات  وتعتبـر 
الخطـرة  النفايـات  ذلـك  فـي  بمـا  اإلسـرائيلية، 
والكيماويـة منهـا، مـن ضمـن جهـاز النفايات الرسـمي 
الـذي تقيمـه وتديـره دولـة االحتـالل اإلسـرائيلي فـي 
  .1967 العـام  فـي  المحتلـة  الفلسـطينية  األراضـي 
الفلسـطينية،  البيئـة  جـودة  سـلطة  تقاريـر  وبحسـب 
تنتشـر مواقع النفايات الصلبة والسـائلة اإلسـرائيلية 
الغربيـة  الضفـة  محافظـات  أراضـي  علـى  المقامـة 
المحتلـة، وحسـب التوزيع الجغرافـي لمواقع النفايات 
الغربيـة،  الصلبـة والسـائلة اإلسـرائيلية فـي الضفـة 
يتضـح أنهـا تتركـز حسـب المحافظـات علـى النحـو 
التالـي: )10( مواقـع فـي محافظـة القدس ومحيطها، 
)11( موقعـاً فـي بيـت لحـم، )20( موقعـاً فـي أريحـا، 
محافظـة  فـي  موقعـاً   )13( الخليـل،  فـي  موقعـان 
طوبـاس واألغـوار الشـمالية.  أمـا فـي وسـط الضفـة 
الغربيـة، فهنـاك 10 مواقـع فـي قلقيلية، و)17( موقعاً 
في سـلفيت، منها 7 مواقع نفايات صلبة، و10 مواقع 

سـائلة. نفايـات 

االستنتاجات

البيئـة  بحمايـة  متعلقـة  التزامـات  الـدول  علـى  يقـع 

القانـون  بموجـب  القائمـة  التزاماتهـا  إلـى  اسـتناداً 
الدولـي لحقـوق اإلنسـان، والقانون الدولي اإلنسـاني، 
األساسـية  الحقـوق  مـع  البيئيـة  األضـرار  لتداخـل 
لإلنسـان.  ومـن هنـا جـاءت ضـرورة تسـليط الضـوء 
المعلومـات  نشـر  وتعميـم  البيئيـة،  االنتهـاكات  علـى 
عنهـا، وفضحهـا، وتسـليط الضـوء عليهـا، األمر الذي 
يتطلـب االلتـزام بحمايـة حقوق اإلنسـان مـن األضرار 

البيئيـة.

واجباتهـا  تـام،  بشـكل  االحتـالل،  دولـة  تتجاهـل 
اإلقليـم  سـكان  تجـاه  باالحتـالل  قائمـة  كسـلطة 
المحتـل، واسـتغاللها األرض الفلسـطينية دون أدنـى 
اعتبـار لألضـرار البيئيـة والصحيـة للسـكان تحقيقـاً 
لمصالحهـا، فدولـة االحتـالل مسـؤولة مسـؤولية تامة 
عـن خـرق قواعـد القانـون الدولـي المتعلقـة بالحفاظ 
علـى البيئـة.  كمـا إنـه يتوفـر فيهـا عناصـر جريمـة 
الحـرب المنصـوص عليهـا فـي المـادة )8( مـن ميثـاق 
رومـا المؤسـس لمحكمـة الجنايـات الدوليـة، بسـبب 
وطويـل  االنتشـار  وواسـع  جسـيماً  مساسـاً  إحداثهـا 
األمـد وبالـغ الخطـورة علـى البيئـة، مـع التعمـد فـي 
اإلضـرار بالبيئـة الطبيعيـة عبر التخلص من النفايات 
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المحتلـة،  األرض  فـي  والسـائلة  الصلبـة  الخطـرة 
ومخالفـة مبـادئ البروتوكـول اإلضافـي األول الملحـق 
باتفاقيـات جنيـف األربـع للعام 1977، بصفتها سـلطة 

باالحتـالل. قائمـة 

التوصيات

قيـام  ضـرورة  فـي:  فتمثلـت  التوصيـات،  أبـرز  أمـا 
المؤسسـات الحقوقيـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي، 
فـي  بالتركيـز  والميـاه،  الصحـة  مجـال  فـي  العاملـة 
النظيفـة  البيئـة  أهميـة  حـول  التوعويـة  نشـاطاتها 
والصحية، ودور المواطن في الحفاظ عليها؛ ضرورة 
المجتمـع  ومؤسسـات  الفلسـطينية  الحكومـة  قيـام 
البيئـة  علـى  االحتـالل  اعتـداءات  بتوثيـق  المدنـي 
الفلسـطينية، والمخاطـر التـي تتعـرض لهـا وفضحهـا 
بوضـع  الفلسـطينية  الحكومـة  قيـام  ضـرورة  دوليـاً؛ 
اآلليـات للتصـدي لمخطـط األرض المحروقـة الـذي 
ووضـع  الغربيـة،  الضفـة  فـي  االحتـالل  دولـة  تنفـذه 
المخطـط؛  هـذا  لمواجهـة  فلسـطينية  اسـتراتيجية 
ضـرورة قيـام األمـم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسـان 
بمسـؤولياته فـي إعمـال المبـدأ 23 مـن إعـالن ريـو 
بتوفيـر  وذلـك   ،1992 للعـام  والتنميـة  البيئـة  بشـأن 
الحمايـة للبيئـة والمـوارد الطبيعيـة للشـعوب الواقعـة 
تحـت االضطهاد والسـيطرة واالحتـالل؛ ضرورة قيام 
الحكومـة الفلسـطينية بتخصيـص موازنـات إضافيـة 
بالمهـام  القيـام  مـن  لتمكينهـا  البيئـة  جـودة  لسـلطة 
األنشـطة  ودعـم  وجـه،  أكمـل  علـى  بهـا  المنوطـة 
الخاصـة بحمايـة البيئـة والحفـاظ عليهـا، ومواجهـة 
الحكومـة  قيـام  ضـرورة  االحتـالل؛  دولـة  سياسـات 
وتحديـد  لرصـد  ميدانيـاً  بالتحـرك  الفلسـطينية 
االحتـالل  دولـة  قبـل  مـن  المسـتخدمة  المواقـع 
ومسـتوطنيها كمكبـات للنفايـات الصلبة والسـائلة في 
الغربيـة؛  الضفـة  فـي  المحتلـة  الفلسـطينية  األرض 
اآلثـار  بدراسـة  الفلسـطينية  الحكومـة  قيـام  وجـوب 
الناجمـة عـن التلـوث البيئـي، وحجـم الضـرر، ومـدى 
وإجـراء  للهـواء،  وتلويثـه  التربـة  أعمـاق  فـي  تغلغلـه 
النفايـات، ومـدى  تلـك  الفحـص المخبـري لمكونـات 
الفلسـطينيين،  المواطنيـن  حيـاة  علـى  خطورتهـا 
واألراضـي الزراعيـة، والميـاه الجوفيـة الفلسـطينية؛ 
الفلسـطينية  الحكومـة  اهتمـام  زيـادة  ضـرورة 

والمؤسسـات الرسـمية بفداحـة الضـرر الـذي تخلفـه 
والسـائلة  الصلبـة  اإلسـرائيلية  النفايـات  مكبـات 
اإلنسـان  صحـة  وعلـى  الفلسـطينية،  األرض  علـى 
الفلسـطينية  الحكومـة  قيـام  ضـرورة  الفلسـطيني؛ 
الحمـالت  وتشـكيل  اإلعالمـي،  الضغـط  بممارسـة 
الهادفـة إلـى فضـح ممارسـات االحتـالل بحـق البيئـة 
الفلسـطينية، بمشـاركة لجـان ومؤسسـات دوليـة تعنى 

عليـه. والحفـاظ  بالبيئـة 

وأكدت التوصيات كذلك على: ضرورة قيام الحكومة 
الفلسـطينية بتحضيـر الملفـات الالزمـة والتوثيقـات 
االحتـالل،  دولـة  ضـد  قضائيـة  دعـاوى  لرفـع 
البيئـة  تلويـث  عـن  الفـوري  بالتوقـف  ومطالبتهـا 
الفلسـطينية، واسـتخدام األراضـي الفلسـطينية مكبـاً 
مفتوحـاً لنفاياتهـا الصلبـة والسـائلة الخطـرة، وإلـزام 
كافـة؛  الخطـرة  المخلفـات  بإزالـة  االحتـالل  دولـة 
ضـرورة قيـام الحكومـة الفلسـطينية بتشـكيل طاقـم 
مـن الخبـراء القانونييـن الدولييـن فـي قضايـا البيئـة، 
وتزويدهـم بالملفـات لرفـع الدعـاوى القانونيـة ضـد 
الدوليـة، مسـتخدمين  المحاكـم  فـي  دولـة االحتـالل 
قيـام  ضـرورة  اإلنسـان؛  لحقـوق  الدوليـة  اآلليـات 
بمهمـة  الصحـة  وزارة  بتكليـف  الـوزراء  مجلـس 
متخصصـة  دراسـات  إلعـداد  بيانـات  قاعـدة  إنشـاء 
اإلنسـان  منهـا  يعانـي  التـي  األمـراض  طبيعـة  حـول 
الفلسـطيني فـي البلـدات القريبـة من مواقـع المناطق 
والمـواد  الخطـرة  النفايـات  ومكبـات  الصناعيـة 
العادمـة، خـالل السـنوات القريبـة الماضيـة، ألهميـة 
ذلـك فـي إثبـات الضـرر الفـادح علـى صحـة اإلنسـان 
الفلسـطيني، والتأكيـد علـى مـدى خطورتـه؛ ضـرورة 
التقاريـر الدوريـة  قيـام الحكومـة الفلسـطينية برفـع 
إلـى مقـرر األمـم المتحـدة الخـاص المعنـي بشـؤون 
اإلسـرائيلية  والممارسـات  السياسـات  حـول  البيئـة 
الدولـي  المجتمـع  قيـام  ضـرورة  بالبيئـة؛  الخاصـة 
والمنظمـات الحقوقيـة واإلنسـانية والبيئيـة الدوليـة 
بالتدخـل للضغـط علـى دولـة االحتـالل، ومنعهـا مـن 
الفلسـطينية  األرض  فـي  صناعيـة  مناطـق  إقامـة 
المحتلـة فـي الضفـة الغربيـة، نظـراً لألضـرار البيئية 

الفلسـطينيين. واإلنسـان  بـاألرض  تلحقهـا  التـي 
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إعالن حول اتفقا التربس والصحة العمومية

إننـا نـدرك خطـورة مشـكالت الصحـة العموميـة . 1
الناميـة وأقـل  البلـدان  العديـد مـن  بهـا  الُمبتلـى 
البلـدان نمـواً، وال سـيما المشـكالت الناجمـة عن 
والمالريـا،  والسـل،  بفيروسـه،  والعـدوى  اإليـدز 

وسـائر األوبئـة.

إننا نشـدد على ضرورة أن يكون االتفاق المتعلق . 2
الفكريـة  الملكيـة  لحقـوق  التجاريـة  بالجوانـب 
العمـل  مـن  يتجـزأ  ال  جـزءاً  التربـس(  )اتفـاق 
الوطنـي والدولـي األوسـع نطاقـاً للتصـدي لهـذه 

المشـكالت.

إننـا نسـلم بـأن حمايـة الملكيـة الفكريـة أمـر مهم . 3
البتـكار أدويـة جديـدة، كمـا نـدرك مـا يثيـره ذلـك 
مـن مخـاوف فـي مـا يتعلـق بآثـاره علـى األسـعار.

وال . 4 يمنـع  ال  التربـس  اتفـاق  أن  علـى  نتفـق  إننـا 
ينبغـي أن يمنـع أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة 
العموميـة.   الصحـة  لحفـظ  تدابيـر  اتخـاذ  مـن 
اللتزامنـا  مجـددا  تأكيدنـا  مـع  فإننـا،  وعليـه 
بتطبيـق اتفـاق التربـس، نؤكـد أن يمكـن وينبغـي 
تفسـير االتفـاق وتطبيقـه بمـا يدعـم حـق أعضـاء 

المنظمـة فـي حفـظ الصحة العمومية، وال سـيما 
فـي تعزيـز إمكانيـة حصـول الجميـع علـى األدويـة.

المنظمـة  أعضـاء  حتـى  الصـدد،  هـذا  فـي  ونؤكـد 
فـي االسـتفادة اسـتفادة كاملـة مـن األحـكام الـواردة 
فـي اتفـاق التربـس، والتـي تنطـوي علـى جوانـب مـن 

الغـرض. هـذا  لتحقيـق  مؤاتيـة  المرونـة 

وعليـه، وفـي ضـوء الفقـرة 4 الـواردة أعـاله، ومـع . 5
التربـس،  اتفـاق  تجـاه  بالتزاماتنـا  استمسـاكنا 
فإننـا نـرى أن مـن جوانـب المرونـة هـذه مـا يلـي:

تطبيقـاً للقواعـد المعهودة لتفسـير القانون أ. 
الدولـي العـام، ينبغـي تفسـير كل حكـم مـن 
أحـكام اتفـاق التربـس فـي ضـوء موضـوع 
وغـرض االتفـاق كمـا هومـا موضحـان على 

األخـص فـي أغـراض االتفـاق ومبادئـه.

التراخيـص ب.  منـح  فـي  الحـق  عضـو  لـكل 
التـي  األسـس  تحديـد  وحريـة  اإلجباريـة، 

عليهـا. ينـاء  التراخيـص  هـذه  تمنـح 

الـذي ج.  مـا  تحديـد  فـي  الحـق  عضـو  لـكل 
يمثـل طارئـة وطنيـة أو أي ظـروف أخـرى 

الملحق 1

إعالن الدوحة حول اتفاق التربس
والصحة العمومية 

منظمة التجارة العالمية، المؤتمر الوزاري، الدولة الرابعة،

الدوحة، 9-14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001
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أزمـات  أن  أسـاس  علـى  اإللحـاح،  بالغـة 
األزمـات  فيهـا  بمـا  العموميـة،  الصحـة 
بفيروسـه،  والعـدوى  باإليـدز  المتعلقـة 
والسـل، والمالريـا، وسـائر األوبئـة، يمكـن 
أن تمثل طارئة وطنية أو أي ظروف أخرى 

اإللحـاح. بالغـة 

المتعلقـة د.  التربـس  اتفـاق  أحـكام  إن 
باسـتنفاد حقـوق الملكيـة الفكرية تتيح لكل 
عضـو الحريـة فـي إقامـة نظامـه الخـاص 
لمثـل هـذه االسـتنفاد، مـن دون طعـن، رهناً 
بأحـكام المادتيـن 3 و4 المتعلقتيـن بالدولة 

الوطنيـة. والمعاملـة  بالرعايـة  األولـى 

القـدرات . 6 ذوي  المنظمـة  أعضـاء  بـأن  نقـر  إننـا 
القطـاع  فـي  المنعدمـة  او  القاصـرة  الصناعيـة 
فـي  صعوبـات  تواجـه  أن  يمكـن  الصيدالنـي 
الترخيـص  مـن  فعالـة  اسـتفادة  االسـتفادة 
اإلجبـاري بموجـب اتفـاق التربـس. ونطلـب إلـى 
لهـذه  سـريعاً  حـال  يجـد  أن  التربـس  مجلـس 

إلـى  الشـأن  بهـذا  تقريـرا  يرفـع  وأن  المشـكلة، 
.2002 عـام  نهايـة  قبـل  العـام  المجلـس 

الـدول . 7 مـن  األعضـاء  التـزام  مجـددا  نؤكـد  إننـا 
ومؤسسـاتها  مشـاريعها  بحفـز  النمـو  المتقدمـة 
علـى تعزيـز وتشـجيع نـق التكنولوجيـا إلـى أقـل 
البلـدان نمـواً، عمـاًل بالمـادة 2.66، كمـا نتفـق 
علـى األعضـاء مـن أقـل البلدان نمـوا غير ملزمة، 
الصيدالنيـة،  بالمسـتحضرات  يتعلـق  مـا  فـي 
الجـزء  مـن   7 و   5 القسـمين  تطبيـق  أو  بتنفيـذ 
الحقـوق  إعمـال  أو  التربـس،  اتفـاق  مـن  الثانـي 
حتـى  القسـمين،  هذيـن  فـي  عليهـا  المنصـوص 
1 كانـون الثاني/ينايـر2019، مـن دون المسـاس 
بحـق األعضـاء مـن أقـل البلـدان نمـوا فـي طلـب 
بموجـب  االنتقاليـة،  للفتـرات  أخـرى  تمديـدات 
نـص المـادة 1.66 مـن اتفـاق التربـس، ونطلـب 
إلـى مجلـس التربـس اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة 
اتفـاق  مـن   1.66 المـادة  بموجـب  ذلـك  إلنفـاذ 

التربـس.
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نبذة تعريفية
الرسـمية  الوطنيـة  المؤسسـة  هـي  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة 
الُمكرسـة لدعـم حقـوق المواطنيـن الفلسـطينيين. وتتمتـع بالعضـویة الكاملـة فـي التحالـف 
العالمي للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان )GANHRI(. كما أنها عضو في منتدى آسـيا 
والمحيـط الهـادئ للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ورابطــة أمنــاء المظــالم لمنطقــة 

البحــر األبيـض المتوسـط. 

وقـد أُنشـئت الهيئـة بموجـب مرسـوم رئاسـي َصـدر فـي 30 أيلـول/ 1993 ونُشـر فـي العـدد 
59 لسـنة 1995 فـي الجريـدة الرسـمية الفلسـطينية. وبـدأت الهيئـة عملهـا فـي مطلـع عـام 
1994، وأُخضعـت، الحقـاً، تحـت المـادة 31 مـن القانـون األساسـي الفلسـطيني الـذي ينـص 
تشـكيلها  يُحـدد  الـذي  القانـون  بموجـب  اإلنسـان  لحقـوق  مسـتقلة  لجنـة  »تنشـأ  أن  علـى 
ومهامهـا واختصاصاتهـا القضائيـة«. وتُقـدم الهيئـة تقاريرهـا إلـى رئيـس السـلطة الوطنيـة 
والمجلـس التشـريعي الفلسـطيني«. وتماشـياً مـع المرسـوم الرئاسـي لعـام 1995، وضعـت 

الهيئـة نظامهـا الداخلـي الـذي يضمـن اسـتقالليتها ووظائفهـا الفّعالـة. 

الرؤية
مجتمـع فلسـطيني حـر، تتأصـل فيـه قيـم العدالـة والمسـاواة وتُحتـرم فيـه الحريـات العامـة 

وحقـوق االنسـان لتصبـح جـزًء مـن نسـيجه الثقافـي.

الرسالة
إلـى حمايـة  اإلنسـان  تُعنـى بحقـوق  الهيئـة كمؤسسـة فلسـطينية وطنيـة دسـتورية  تسـعى 
وتعزيـز حقـوق اإلنسـان اسـتناداً إلـى القانـون األساسـي الفلسـطيني، والتشـريعات الوطنية، 
وإعـالن االسـتقالل، والمعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، وذلك باالرتكاز إلـى المنهج القائم 
علـى حقـوق اإلنسـان، وتقـوم الهيئـة برصـد احتـرام حقوق اإلنسـان  وتوثيـق انتهاكات حقوق 

اإلنسـان  بهـدف خلـق مجتمـع ديمقراطـي ومتسـامح.

القيم األساسية
تتبنـى الهيئـة وتطبـق مجموعـة مـن القيـم الخاصـة بهـا والمتأصلة فـي برامجها وأنشـطتها، 
أاّل وهـي المصداقيـة والنزاهـة والمسـاءلة والسـرية والتسـامح والمسـاواة. وتلتـزم الهيئـة 

بقيمهـا هـذه والتـي ترجمتهـا هـذه إلـى مدونـة للسـلوك المهنـي.

المسؤوليات والمهام
تحـددت  الهيئـة  ومهـام  مسـؤوليات  فـإّن   ،1995 عـام  الصـادر  الرئاسـي  للمرسـوم  وفقـاً 
»بمتابعـة وضمـان تحقيـق متطلبـات صـون حقـوق اإلنسـان من قبل التشـريعات الفلسـطينية 
بمـا فيهـا القوانيـن واللوائـح، وكذلـك مهـام مختلـف الدوائـر والـوكاالت والمؤسسـات التابعة 
لدولـة فلسـطين ومنظمـة والتحريـر الفلسـطينية«. ويمتـد نطـاق عمـل الهيئـة ليشـمل تغطية 
إسـاءة اسـتخدام حقوق اإلنسـان، وشـكاوى المواطنين بشـأن انتهاكات حقوق اإلنسـان التي 
ترتكبهـا السـلطات التنفيذيـة، ونشـر الوعـي القانونـي، وتراقـب الهيئـة أيضـاً التشـريعات 
الوطنيـة والسياسـات العامـة، وتعمـل علـى مواءمتهـا مـع المعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان. 
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تتابـع الهيئـة الشـكاوى التـي تتلقاهـا مـن المواطنيـن، وفيهـا انتهـاكات لحقوقهـم، سـواء كانـت 
الشـكاوى تتعلـق باألجهـزة األمنيـة كاإلعتقـال، والتوقيـف دون اتبـاع اإلجـراءات القانونيـة، أو 
شـكاوى تتعلـق بالـوزارات والمؤسسـات المدنيـة العامـة، مثـل الفصـل التعسـفي مـن الوظيفـة 
العامـة، والتقصيـر أو التأخيـر غيـر المبـرر فـي تقديـم الخدمـات، أو عـدم اتبـاع الرجـراءات 

القانونيـة فـي التعييـن للوظائـف العامـة.

عزيزتـي المواطنـة عزيـزي المواطـن: إذا حرمـت مـن خدمـة تستحقها/تسـتحقينها، أو إذا 
تعرضـت حقوقـك لالنتهـاك مـن قبل أي من السـلطات الرسـمية، فـال تتردد/تترددي بزيارتنا 

أو اإلتصـال بنـا علـى أحـد العناويـن المبينـة أدنـاه:

عناوين مكاتب
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم« - فلسطين

المقر الرئيسي
رام اهلل - خلف المجلس التشريعي

مقابل مركز الثالسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+

فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264
ichr@ichr.ps :البريد االلكتروني

www.ichr.ps :الصفحة االلكترونية

مكتب الوسط
رام اهلل - رام اهلل التحتا - مقابل السفارة األلمانية 

عمارة راحة - ط6
هاتف: 2989838 2 970+  فاكس: 2989839 2 970+

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2335668 9 970+   فاكس: 2366408 9 970+

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب الجنوب
الخليل 

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 970+  فاكس: 2211120 2 970+

بيت لحم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 970+  فاكس: 2746885 2 970+

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس
هاتف: 2824438 8 970+  فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الوسط وجنوب قطاع غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر - عمارة الحسن،

الطابق الثالث، بجوار عصيرات رمانة 2 
هاتف: 2060443 8 970+  فاكس: 2062103 8 970+
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