
 

  :خبر صحفي

 لى الخدمات الصحية في األرض الفلسطينية المحتلةالمية تقريرها األخير حول الوصول إمنظمة الصحة العتطلق  

 

أطلقت منظمة  02111مع الشعب الفلسطٌنً الذي تم تحدٌده من قبل األمم المتحدة منذ عام فً ٌوم التضامن العالمً  –غزة  – 9102نوفمبر  92

نظام التصارٌح والحواجز غزة من أجل تسلٌط الضوء على فً حفل أقامته فً  9102و  9102الصحة العالمٌة الٌوم تقرٌرها السنوي لعامً 

"الحق تقرٌر عداد إ عتمدت دراسةإسٌارات االسعاف وللطواقم الصحٌة الفلسطٌنٌة. لقد ولللخدمات الصحٌة للمرضى للوصول  كمعٌقات االسرائٌلٌة
على بٌانات واردة من الوزارات  " 9102-9102الصحٌة فً األرض الفلسطٌنٌة المحتلة الخدمات  جتٌاز المعٌقات للوصول الىفً الصحة: إ

 الفلسطٌنٌة ومن مؤسسات صحٌة غٌر ربحٌة وكذلك على مقابالت مع المرضى وعلى دراسات مٌدانٌة. 

نه من حق أ فً فلسطٌن منظمة الصحة العالمٌة مثلم وباكنشوقد قال الدكتور جٌرالد روصحة.  مكانٌة الوصول هً عنصر أساسً من الحق فً الإ
ومرافقٌهم الذٌن ٌحاولون ٌتلقى الطفل عالجا للسرطان ولكن ما زالت هناك معٌقات جوهرٌة أمام أالف المرضى  أي طفل وأم أن ٌكونوا سوٌا عندما

أٌضا أثر الهجمات العنٌفة على المرافق الصحٌة والمرضى والطواقم وأربعٌن صفحة  ٌتكون من ثمان   الذيوٌستعرض التقرٌر ماكن العالج. السفر أل
األمنٌة  ونؤشسرائٌل على ال"ج" فً الضفة الغربٌة حٌث تسٌطر إلى الخدمات الصحٌة فً المنطقة إالصحٌة خالل فترة التقرٌر وحالة الوصول 

 هناك. والمدنٌة

جراءات العالجٌة الالزمة فً مستشفٌات الوزارة. ولقد عندما ال تتوفر لهم اإلخارجٌة لى مرافق صحٌة إٌة المرضى تحٌل وزارة الصحة الفلسطٌن

لى مراكز صحٌة إ كان تحوٌالتمن إجمالً ال %62 .9102و  9102تحوٌلة خالل عامً  029211أصدرت وزارة الصحة الفلسطٌنٌة ما مجموعه 

 جراءات المعقدة  اإل تفضً سرائٌل. وقدإبتصارٌح صادرة من ال إفلسطٌنٌة ٌقع أغلبها فً القدس الشرقٌة حٌث ال ٌتمكن المرضى من الوصول الٌها 

ٌؤدي إلى بصحتهم .  كما أن فرض قٌود على تصارٌح الطواقم الطبٌة  قد ٌضر تصارٌح المرضى مما تأخٌر أو رفض  لىإالتصارٌح  لنظام

 أمنٌةسباب لمقابالت أمنٌة وترفض تصارٌحهم ألسرائٌلٌة بعض المرضى كذلك تطلب أجهزة األمن اإلواضطراب فً تقدٌم الخدمات الصحٌة. 

 .سرائٌلٌةبحسب السلطات اإل

 9109ة معقدة منذ عام جراءات أمنٌإالمرضى من سكان قطاع غزة بشكل ملحوظ فً ضوء القٌود الناتجة عن زداد رفض وتأخٌر تصارٌح لقد إ

طلباً  90622لى إٌرز ووصل إتضاعف عدد المرضى الذٌن ٌتقدمون للتصارٌح للمرور من خالل حاجز وقد   وخاصة فً العامٌن األخٌرٌن. 

 9109من الطلبات فً عام  %2922هذه الطلبات تقلصت بشكل مطرد فتم الموافقة على على  الموافقة   ولكن نسبة 9102فً عام للتصارٌح

زدادت أوضاع ا 9102ومنذ بداٌة عام  .9102% عام 1122لى ضت إنخفا ثم 9102% فً عام 6922لى إثم  9102% فً عام 6621لى إ وتقلصت

 .% من مجموع الطلبات.22لى إبالتدرٌج وتدنت نسبة الموافقة  غزة الذٌن ٌحتاجون التصارٌح سوءاً  مرضى

 9102فً عام من عدد المرضى الذٌن تمكنوا من الخروج للعالج فً مصر و 9102منذ شهر ٌولٌو غالق معبر رفح بٌن قطاع غزة ومصر إلقد حد 

 غالق الحدود. بسبب إ 9102الى أقل من النصف فً  نخفض العددافً حٌن  اً مرٌض 2001الذٌن غادروا بلغ عدد المرضى 

لى رتفعت إاولكنها  9102% فً 1122لى إ 9102% فً 1222ن نخفضت أٌضا ماتصارٌح المرضى فً الضفة الغربٌة كما أن نسبة الموافقة على 

 عاما.  21ٌبلغن  الالتً والنساء 22الرجال الذٌن ٌبلغون سرائٌلٌة التصارٌح لفئات بعد أن ألغت السلطات اإل كوذل 9102% فً 6220

، نها حرٌة الحركة فً أبسط صورهاإطالق التقرٌر "إوالتنمٌة  فً حفل نسانٌة اإلالمساعدات مم المتحدة لشئون وقال السٌد روبرت بٌبر منسق األ

 وأضاف"ٌجب أن  ."رضٌعال كخدمات الصحٌة المنقذة لحٌاتك أو حٌاة والدٌك كبار السن أو ربما طفلوتحدٌداً الوصول لل   ،الحق فً الوصولوهً 

 المنقذة للحٌاة"   تاالخدم تحول بٌنك وبٌنراطً التً السٌاج والجدار ورجل األمن والموظف البٌروقفكرة وجود من  الفزع ٌمألنا 

نسان. ان الحق فً الصحة وحماٌة حقوق اإللضموأكدت منظمة الصحة العالمٌة والوكالة السوٌسرٌة للتنمٌة والتعاون على أهمٌة الحشد والمناصرة 

 .نسانإحقوق صحٌة وونسانٌة سسات إن عن دول مانحة ومؤلوى وممثن عن وزارة الصحة ووزارات فلسطٌنٌة أخروحتفال ممثلاال وقد حضر

لى وتسهٌل وصولهم إ لتً تتحمل المسؤولٌة القانونٌة وكذلك مصر لرفع القٌود عن حركة المرضىاسرائٌل كونها القوة المحتلة قرٌر إأوصى التقد و

 وقات. المستشفٌات فً جمٌع األ

                                                           
1
والذي أتاح اقامة دولة ٌهودٌة ودولة عربٌة على أرض  0221م نوفمبرعا 92( فً 9- 060رقم المتحدة قرار تقسٌم فلسطٌن ) بنت الجمعٌة العامة لالممت- 

 على أن تكون القدس منفصلة تحت نظام دولًفلسطٌن 


