
 
 
 

اجتياز المعيقات : "الحق في الصحةبعنوان  تقريرها اليوم العالمية الصحة منظمة أصدرت --القدس ،7102 يوليو  12
 تعتر  التي الحواجز الى  دراطةوتتيرق ال ."7102المحتلة ر  الللطيينية لى الخدمات الصحية في األللوصول إ
 وزاراتمن مقدمة لى بيانات إ التقرير واطتند. االحتالل تحت يعيشون الذين للللطيينيين الصحية الخدمات إلى الوصول
 مع المرضى وعلى دراطات ميدانية. مقابالت إلىومن مؤططات صحية غير ربحية وكذلك  الللطيينيةالطلية 

 الصحة في الحق إن: "غزة وقياع الغربية الضلة في العالمية الصحة رئيس مكتب منظمة ،روكنشاوبجيرالد  الدكتور وقال
 ويؤثر . الصحة في الللطيينيين حق على ضارا   تأثيرا   يؤثر والدائم المطتمر االحتالل أن كما إنطان، لكل أطاطي حق

 ظروفتوفير و  ،وخدمات اإلصحاح المأمونة، الشرب مياه على الحصول مثل للصحة، األطاطية المحددات على االحتالل
مكانية الصحية الخدمات توافر على شديدا تأثيرا يؤثر أنه كما. الصحية والمعيشة لعملمالئمة ل  ". وجودتها إليها الوصول وا 

 الخدمات الى للوصول المعيقات إجتياز: الصحة في الحق" األخير الطنوي تقريرها في، العالمية الصحة منظمة تللتو 
 الموافقة معدالت فيوالباعث على القلق  مطتمرال نخلا اال إلى االنتباه ،"7102 المحتلة الللطيينية األر  في الصحية

 طتشلياتملا على التاريخي عتمادان اال. وغزة الغربية الضلة خارج الصحية الرعاية على المرضى حصول تصاريح على
 التنقل رضىالم على أنيعني   ،المحتلة الشرقية القدس في وخاصة إليها، للوصول تصاريح تتيلب التي حالةاإل ومراكز

 رضىالم من األالف وحرمان التأخير إلى تؤدي التي منيةألا جراءاتالوا رهقةالم التصاريح إصدار عمليات من خالل
 منظمة طجلته معدل أدنى  7102في عام  للمرضى التصاريح على الموافقة معدل كانحيث . عام كل ينالللطييني
 من حرمانا   أو تأخيرا   مرضى خمطة كل من اثنان واجه حيث ،7112 عام في الرصد في بدأت أن منذ العالمية الصحة
 .الرعاية

: المحتلة الللطيينية األر  في اإلنمائية واألنشية اإلنطانية للمطاعدات المتحدة األمم منطق بايبر، روبرتالطيد   وقال
 حقل وهناك. اليوم فلطيين في ضعلا اللئات أكثر من هم الخييرة لألمرا  اليبية الرعاية عن يبحثون الذين المرضى إن"

 الطريانأو مريضة  مري  بين تقف اللوجطتية والعقبات شلافةال غير جراءاتاإلو  واألوراق، المقابالت، من األلغام من
 تطهيل أجل من المزيد نلعل أن علينا ويجب هائلةالتي تنتاب المرضى والمخاوف   إن الهموم. لهم العاجل  عالجتقديم الو 

 ". األطاطي الحق هذا تحقيق على لمطاعدتهم مطؤوليةال نتحمل جميعا نحن -مطارهم

 6102 الصحة في الحق إطالق تقريرخبر صحفي:                
 



المعيقات األطاطية التي تواجه المرضى  ،مطتشلى المقاصد اإلطالمية الخيريةل وناقش د. رفيق الحطيني، المدير التنليذي
والعاملين في القياع الصحي للوصول إلى المؤططات الصحية في شرق القدس.  وقال د. الحطيني "  كانت شرق القدس 

 مركزا  للتحويالت اليبية من الضلة الغربية وغزة، واآلن هذا الرابي يضعف ببيء و ثبات". دوما 

في أيباء من أجل حقوق اإلنطان في إطرائيل، عن التوجه المتزايد ليلب رافعة الدولية كما تحدثت دانا موس، منطقة الم 
الحريات تشمل الحق في الصحة. كما أضافت أن "الحق في المرضى ومرافقيهم إلى مقابالت تحقيق أمنية وأكدت على أن 

 الصحة الزال رهنا  لالعتبارات الطياطية" .

 يعيشون الذين للللطيينيين الصحة في الحق احترامالى   المطؤولة الجهات جميع العالمية الصحة منظمة تقرير ويدعو
 على الحصول ذلك ويعني. للصحة األطاطية المحددات  يشمل شامل حق هو  الصحة في الحقإن . االحتالل تحت

 األصل أو الدين أو العرق أو الطن أو الجنس أطاس على تمييزال عدم ذلك في بما تمييز، دون الجيدة الصحية الرعاية
 .الللطيينيين لجميع مكلوال   كونيتجب حماية الحق في الصحة ل . القومي


