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جميع الحقوق محفوظة. 

ــة حــول  ــر عــن رأي مهمــا كان مــن قبــل منظمــة الصحــة العالمي إن التســميات المســتخدمة وعــرض المــواد فــي هــذا اإلصــدار ال تعنــي التعبي
ــى  ــة عل ــوط المنقط ــا. إن الخط ــا أو تخومه ــيم حدوده ــلطاتها أو ترس ــوص س ــة أو بخص ــة أو منطق ــة أو أرض أو مدين ــي ألي دول ــع القانون الوض

ــام حولهــا.  ــاك اتفــاق ت ــة قــد ال يكــون هن ــة تقريبي الخرائــط تمثــل خطــوط حدودي

إن ِذكــر أي شــركات محــددة أو منتجــات شــركات مصنعــة محــددة ال يعنــي أنهــا معتمــدة أو موصــى بهــا مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي أو 
أنهــا مفضلــة علــى مثيالتهــا التــي لــم تذكــر، فيمــا عــدا الخطــأ والســهو فــإن أســماء المنتجــات مســجلة الملكيــة مميــزة بأحــرف اســتهاللية كبيرة. 

اتخــذت منظمــة الصحــة العالميــة كافــة االحتياطــات المعقولــة للتحقــق مــن المعلومــات المتضمنــة فــي هــذا اإلصــدار، إال إنــه يتــم توزيــع المــواد 
المنشــورة بــدون أي نــوع مــن الضمــان الصريــح أو الضمنــي. إن مســؤولية تفســير واســتخدام المــواد تقــع علــى القــارئ، ولــن تكــون منظمــة 

الصحــة العالميــة بــأي حــال مــن األحــوال مســؤولة عــن أضــرار ناجمــة عــن اســتخدام هــذا اإلصــدار. 

يمكــن الحصــول علــى إصــدارات منظمــة الصحــة العالميــة مــن »إنتــاج ومشــاركة المعرفــة« لــدى منظمــة الصحــة العالميــة، المكتــب اإلقليمــي 
لشــرق المتوســط، ص.ب. 7608، مدينــة نصــر، القاهــرة 11371، مصــر )هاتــف: 2535-2670-+202، فاكــس: 2492-2670-+202، بريــد إلكترونــي: 
ــع  ــع أو التوزي ــا – ســواًء لغــرض البي ــاً أو ترجمته ــاً أو كلي ــاج اإلصــدارات جزئي ــى إذن مــن أجــل إعــادة إنت emrgoksp@who.int(. للحصــول عل
ــة المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة علــى العنــوان أعــاله: بريــد إلكترونــي  ــر التجــاري – يجــب مخاطب غي
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الملخص التنفيذي: 
هــذا التقريــر الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة والــذي يســتخدم البيانــات المتعلقــة بالوصــول للخدمــات الصحية فــي المناطق الفلســطينية 
المحتلــة خــالل العاميــن 2014 و 2015 هــو أحــدث تقريــر فــي سلســة تقاريــر المناصــرة المبنيــة علــى األدلــة. يركــز التقريــر علــى الحواجــز 
ــى  ــة للمرض ــة الحرك ــد حري ــي تقي ــالل الت ــات االحت ــن سياس ــة ع ــطينية والناجم ــة الفلس ــات الصح ــول لخدم ــق الوص ــي تعي ــة الت البيروقراطي

والعامليــن فــي المجــال الصحــي وســيارات اإلســعاف. 

حصلــت منظمــة الصحــة العالميــة علــى بيانــات كَميــة مــن المصــادر الفلســطينية الرســمية لعامــي -2014 2015 لدراســة التوجهــات فــي حريــة 
ــاًء علــى  الوصــول للخدمــات الصحيــة لمرضــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. كمــا اســتخدمت منظمــة الصحــة العالميــة الوســائل الكيفيــة بن
المقابــالت الشــخصية مــع المرضــى والعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة ومــزودي خدمــات الرعايــة الصحيــة، وعلــى الزيــارات الميدانيــة، لفهــم 
التجــارب الفعليــة والجوانــب األخــرى المتعلقــة بحريــة الوصــول للخدمــات الصحيــة. كمــا يقــوم التقريــر ألول مــرة بتغطيــة أثــر االعتــداءات 
علــى المرافــق الصحيــة والمرضــى والعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة علــى حريــة الوصــول للخدمــات الصحيــة. كمــا يقــوم التقريــر ألول مــرة 
ــي  ــة الت ــة الغربي ــن الضف ــل 60% م ــي تمث ــة ج«، والت ــي »منطق ــات الفلســطينية ف ــي التجمع ــة ف ــات الصحي بدراســة وضــع الوصــول للخدم

تحتفــظ فيهــا إســرائيل بالســلطة األمنيــة والمدنيــة الكاملــة وفقــاً التفاقيــات أوســلو. 

تقــوم وزارة الصحــة الفلســطينية بتغطيــة تكلفــة التحويــالت الطبيــة إلــى مــزودي الخدمــات الصحيــة اآلخريــن فــي حالــة عــدم توفــر العــالج فــي 
مرافقهــا الخاصــة، وكثيــرا مايكــون ذلــك مــن أجــل العــالج اإلشــعاعي والعــالج الكيمــاوي للســرطان. ويعتبــر هــذا األمــر جــزءا مهمــاً فــي التغطيــة 

الصحيــة التــي توفرهــا الــوزارة لســكان الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ممــا يجعــل حريــة الوصــول للمراكــز الطبيــة أمــراً فــي غايــة األهميــة. 

إن مــا نســبته 86% مــن إجمالــي التحويــالت التــي بلغــت 162,300 تحويلــة والتــي أصدرتهــا وزارة الصحــة فــي العاميــن 2014 و 2015 كانــت 
ــة فلســطينية. إال أن أغلــب هــذه المراكــز مقرهــا فــي القــدس الشــرقية حيــث ال يســتطيع المريــض الوصــول إليهــا  موجهــة إلــى مراكــز طبي
بــدون الحصــول علــى تصريــح صــادر مــن الســلطات اإلســرائيلية، وهــي عمليــة معقــدة يمكــن أن ينتــج عنهــا التأخيــر أو الحرمــان مــن الرعايــة 
الصحيــة. أمــا نســبة 14% المتبقيــة مــن التحويــالت فقــد وجهــت لمستشــفيات إســرائيلية أو إلــى األردن ومصــر حيــث يتطلــب الوصــول إليهــا 
إذنــاً بالدخــول وموافقــات أو شــروط أخــرى مــن تلــك الحكومــات. ولقــد تمكــن عــدد قليــل مــن مرضــى قطــاع غــزة مــن الســفر مــن خــالل 

معبــر رفــح إلــى مصــر فــي عامــي 2014 و 2015 بســبب الحــدود المغلقــة. 

تســتطيع قــوات األمــن اإلســرائيلية منــع تصاريــح الســفر »لدواعــي أمنيــة« بــدون أي مبــرر. إن حــاالت الرفــض والتأجيــل فــي الــرد علــى طلبــات 
التصاريــح الصحيــة ازدادت بشــكل ملحــوظ لمرضــى قطــاع غــزة الذيــن يواجهــون إجــراءات أمنيــة مشــددة منــذ عــام 2012، وخاصــة علــى مــدار 
العاميــن الماضييــن. ولقــد زاد عــدد المرضــى الســاعين للحصــول علــى تصاريــح عبــور مــن خــالل معبــر إيــرز ألكثــر مــن الضعــف، حيــث وصــل 
الرقــم إلــى 21,899 فــي العــام 2015. ولكــن فــي ذات الوقــت فــإن معــدل الموافقــة علــى التصاريــح قــد انخفــض بشــكل منتظــم: مــن %92.5 
فــي عــام 2016 إلــى 88.7% فــي عــام 2013 و 82.4% فــي عــام 2014 و 77.5% فــي عــام 2015. وفــي المقابــل فقــد تــم مالحظــة تحســن فــي 
حريــة الوصــول لمرضــى الضفــة الغربيــة خــالل نفــس الفتــرة، وبشــكل أكبــر للمرضــى أكثــر مــن مرافقيهــم، وذلــك بســبب تســهيل اإلجــراءات 

األمنيــة للمســافرين كبــار الســن. 

تســتمر موانــع الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة فــي إعــادة تشــكيل النظــام الصحــي الفلســطيني. ففــي عــام 2015 وألول مــرة تــم تحويــل عــدد 
أكبــر مــن مرضــى الضفــة الغربيــة إلــى مرافــق طبيــة خاصــة وغيــر ربحيــة داخــل الضفــة الغربيــة )47%( مقارنــة بالتحويــالت لمستشــفيات 
ــي  ــل أســهل ف ــة خاصــة كبدائ ــز طبي ــي لمراك ــو المحل ــة والنم ــة الصحي ــى الرعاي ــع الوصــول إل ــك بســبب موان ــدس الشــرقية )43%( وذل الق
الوصول.ولكــن بالنســبة لمرضــى قطــاع غــزة فإنهــم لــم ينتفعــوا بشــكل مماثــل مــن التطــور المحلــي للنظــام الصحــي العــام والخــاص. ويبقــى 

هــؤالء المرضــى معتمديــن بشــكل أكبــر علــى التحويــالت التــي تتطلــب تصاريــح للخــروج مــن قطــاع غــزة. 

يخلــص التقريــر إلــى توصيــات موجهــة للمجتمــع الدولــي لمناصــرة القضايــا الصحيــة فيمــا يخــص االلتزامــات القانونيــة ألصحــاب المســؤوليات 
ــي يواجههــا  ــة المقدمــة حــول المصاعــب الت ــى األدل ــاًء عل ــة بن ــة الحــق فــي الصحــة فــي األرض الفلســطينية المحتل ــرام وتلبي مــن أجــل احت

الفلســطينيون فــي الوصــول للرعايــة الصحيــة الالزمــة. 
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1. تمهيد:
الحق في الصحة وحرية الوصول إلى الخدمات

إن النزاعــات وقيــود الحركــة لهــا أثــر خطيــر ومعقــد علــى صحــة الســكان، ســواًء كان ذلــك مــن خــالل إربــاك الخدمــات الصحيــة، أو تقويــض 
تطــور النظــام الصحــي، أو إعاقــة وصــول المرضــى إلــى الرعايــة الصحيــة، ممــا يــؤدي إلــى نتائــج صحيــة أكثــر ســوًءا. فــي ضــوء ذلــك فــإن صحــة 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني، الــذي يعيــش تحــت االحتــالل فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ 50 عامــاً، جديــرة بالدراســة بشــكل خــاص. 
حيــث بــدأت منظمــة الصحــة العالميــة فــي عــام 2006 بالمراقبــة والتقريــر والمناصــرة بخصــوص قيــود الحركــة البيروقراطيــة المعقــدة التــي 
أصبحــت تشــكل عقبــات أمــام الحــق فــي الصحــة وكتابــة التقاريــر حــول ذلــك مــن أجــل المناصــرة. وتقــوم منظمــة الصحــة العالميــة منــذ عــام 
]1]2011 بتوفيــر تقاريــر ســنوية وشــهرية و تقاريــر خاصــة خــالل أوقــات األزمــات الشــديدة حيــث تقــدم أدلــة ثابتــة بــأن حريــة الوصــول إلــى 

الرعايــة الصحيــة مزعزعــة وال يمكــن التنبــؤ بهــا، وتوصــي باتخــاذ إجــراءات لجميــع األطــراف الدوليــة حاملــي المســؤولية القانونيــة بتحســين 
حريــة الوصــول للرعايــة الصحيــة. 

إن هــذا التقريــر الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة والــذي يســتخدم البيانــات حــول حريــة الوصــول للرعايــة الصحيــة فــي 2014 و 2015 
هــو األحــدث فــي سلســة تقاريــر المناصــرة المبنيــة علــى األدلــة، يركــز علــى عقبــات محــددة لحريــة الوصــول للرعايــة الصحيــة تخــص المرضــى 

والعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة وســيارات اإلســعاف فــي األرض الفلســطينية المحتلــة]2]. 

إن حريــة الوصــول عنصــر أساســي فــي الحــق فــي الصحــة، ويعــد بنفــس أهميــة توفــر الرعايــة الصحيــة وقبولهــا وجودتهــا. إذا لــم يســتطع 
الســكان الوصــول إلــى الرعايــة التــي يحتاجونهــا فــي الوقــت الــذي يحتاجونهــا فيــه فــإن التحســينات علــى الرعايــة الصحيــة تفقــد معناهــا. 
إن إعاقــة حريــة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة لبعــض الفئــات يوجــد فــوارق صحيــة بيــن فئــات الســكان، تتفاقــم بــرداءة الوصــول إلــى 

ــة األساســية األخــرى للصحــة.  المحــددات االجتماعي

وتكــون إعاقــة حريــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة مــن خــالل أنــواع مختلفــة مــن العقبــات – ماليــة، سياســية، جغرافيــة، اجتماعيــة – والتــي 
يمكــن أن يكــون لهــا آثــار فارقــة علــى فئــات الســكان. إن الســكان الفلســطينيون عرضــة للتأثــر بشــكل خــاص بالظلــم النابــع عــن السياســات 

اإلســرائيلية التــي تقيــد حريــة الحركــة، خاصــة للفلســطينيين المقيميــن فــي قطــاع غــزة. 

يتــم منــع المرضــى والعاملــون فــي مجــال الرعايــة الصحيــة وســيارات اإلســعاف مــن الوصــول المباشــر للمستشــفيات الفلســطينية الرئيســية التــي 
يتــم تحويــل المرضــى لهــا فــي القــدس الشــرقية. كمــا أنــه تــم تشــديد القيــود الجماعيــة علــى الحركــة بعــد أن اســتكملت إســرائيل بنــاء الجــدار 
والحواجــز الدائمــة عــام 2006، األمــر الــذي أدى إلــى منــع الفلســطينيين فــي غــزة والضفــة الغربيــة مــن الســفر الطبيعــي إلــى القــدس. كمــا إن 
مواقــع المســتوطنات اإلســرائيلية وطــرق المســتوطنين والجــدار يفصــل ويزيــد المســافات بيــن المناطــق الريفيــة فــي الضفــة الغربيــة والمراكــز 

الحضريــة، وقــد أدى الحصــار إلــى عــزل غــزة. 

http://www.emro.who.int/countries/ :انظــر التقاريــر الشــهرية لمنظمــة الصحــة العالميــة حــول حريــة الوصــول مــن غــزة وتقاريــر الموقــف مــن األرض الفلســطينية المحتلــة  [1[

 pse/index.html

انظــر التقاريــر الســنوية الســابقة: منظمــة الصحــة العالميــة )2014( “الحــق فــي الصحــة: تجــاوز العقبــات للوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، 2013”   [2[

 http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1

http://www.emro.who.int/countries/pse/index.html
http://www.emro.who.int/countries/pse/index.html
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1
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إن الوصــول إلــى مراكــز التحويــل الطبــي فــي القــدس الشــرقية بالنســبة للفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة دون ســكان القــدس 
ممكــن فقــط بعــد الحصــول علــى تصاريــح تصدرهــا إســرائيل، وهــي عمليــة معقــدة يمكــن أن تتســبب فــي التأخيــر ومنــع الرعايــة الصحيــة. 

كمــا إن الفلســطينيين فــي األرض الفلســطينية المحتلــة يمكــن أن يواجهــوا قيــودا أخــرى أمــام حريــة الوصــول للرعايــة الصحيــة، فالمرضــى مــن 
قطــاع غــزة الســاعين للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة المتخصصــة تأثــروا بشــكل كبيــر منــذ عــام 2013 بســبب إغــالق معبــر رفــح الواصــل بيــن 
قطــاع غــزة ومصــر، وهــو أحــد معبريــن اثنيــن فقــط يمكــن للســكان الســفر عبرهمــا، وهــو المعبــر األكثــر يســرة ماليــاً بالنســبة لمرضــى القطــاع 

الخــاص. ولــم يتمكــن ســوى عــدد محــدود مــن المرضــى مــن الســفر عبــر معبــر رفــح خــالل 2014 و2015 بســبب إغــالق الحــدود]3].

لقــد تــم خــالل الســنوات األخيــرة نشــر أدلــة إضافيــة فــي المجــالت العلميــة تبيــن أثــر تقييــد الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة فــي فلســطين فــي 
حــاالت الطــوارئ]4]، وتقييــد تدريــب طــالب الطــب]5]، وإن أســبابها متجــذرة فــي النطــاق الجيوسياســي]6]. 

ــاً وفقــاً للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي  إن الحــق فــي الصحــة أحــد حقــوق اإلنســان العالميــة األساســية، والــدول ملزمــة قانوني
لحقــوق اإلنســان أن توفــر سياســاتها بيئــة ممكنــة لرعايــة صحيــة متوافــرة للجميــع ويمكــن الوصــول لهــا فــي أقصــر وقــت ممكــن. كمــا أن 
الحــق فــي »أعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة« مكفــول فــي دســتور منظمــة الصحــة العالميــة )1946(، وإعــالن ألمــا أتــا )1978(، وجمعيــة 
الصحــة العالميــة )1998(، الميثــاق الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )مــادة 12(، والتعليــق العــام مــن قبــل لجنــة الحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي تراقــب علــى الميثــاق. يلــزم القانــون الدولــي اإلنســاني الحكومــات باحتــرام وحمايــة الحــق فــي الصحــة 
لــكل النــاس تحــت ســلطتها، بمــا فــي ذلــك الفئــات المحميــة مــن الســكان فــي مناطــق النــزاع. وكمــا أكــدت منظمــة الصحــة العالميــة]7] فــإن 
»المرضــى والمصابيــن والعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة والمعــدات الطبيــة والمستشــفيات والوحــدات الطبيــة المختلفــة )بمــا يشــمل وســائل 
النقــل الطبــي( كلهــا محميــة وفقــاً لمبــادئ القانــون اإلنســاني. إن منــع الوصــول للرعايــة الطبيــة فــي بعــض الحــاالت يمكــن أن يرقــى إلــى 

جريمــة حــرب«. 

نأمــل أنــه مــن خــالل توفيــر أدلــة موثوقــة ومفصلــة حــول الصعوبــات التــي يواجههــا الفلســطينيون فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة الضرورية 
أن يســاعد هــذا التقريــر فــي جهــود المناصــرة مــن قبــل المجتمــع الدولــي الهادفــة إلــى وضــع حاملــي المســؤولية أمــام التزاماتهــم القانونيــة 

الحتــرام وإنفــاذ الحــق فــي الصحــة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة. 

»إذا قمــت بشــيء لمــدة كافيــة مــن الزمــن فــإن العالــم ســيتقبله. القانــون الدولــي بأكملــه اآلن قائــم علــى فكــرة أن أي فعــل محــرم 
اليــوم ســيصبح مبــاح إذا قــام بــه عــدد كاف مــن الــدول..... القانــون الدولــي يتطــور مــن خــالل الخروقــات.« 

دانيل ريسنر، المدير السابق للدائرة القانونية في الجيش اإلسرائيلي.]]] 

معلومات من مسؤولي معبر رفح، فبراير 2016  [3[

ريتــر م.، كايلدجــارد أ.، برونوم-هانســن هـــ.، وهيلويج-الرســن، ك. “أثــر النــزاع المســلح علــى حريــة الوصــول للرعايــة الصحيــة فــي حــاالت الطــوارئ فــي الضفــة الغربية الفلســطينية:   [4[

الجمــع المنهجــي للبيانــات فــي أقســام الطــوارئ”، المجلــة الطبيــة البريطانيــة، 2006;4-332:1122. 

شــهاوي س.، ودايمونــد م. “ســلوك طــالب الطــب الفلســطينيين تجــاه العقبــات الجغرافية-السياســة أمــام الوصــول للمستشــفيات مــن أجــل التدريــب الكلينيكــي: دراســة نوعيــة”،   [5[

ــاة طــالب الطــب.  ــب وجــودة حي ــى تدري ــر عل ــا تأثي ــود له ــة: s13031/10.1186-016-0067-8 القي ــة الصحــة والنزاعــات )2016( 10:5 رمــز معــرف األشــياء الرقمي مجل

 .332e340 )2015( 146 سميت، ر. “الرعاية الصحية تحت الحصار: الجغرافيا السياسية لتوفير الخدمات الطبية في قطاع غزة” مجلة الطب وعلم االجتماع  [6[

“25 سؤال وجواب حول الصحة وحقوق اإلنسان”، منظمة الصحة العالمية، جنيف، 2002.   [7[

http://www.haaretz.com/consent-and-advise-1.269127  [[[
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2. المنهجية 
لقــد درس هــذا التقريــر البيانــات الكميــة لعامــي 2014 و2015 التــي جمعتهــا المصــادر الفلســطينية الرســمية، ســواًء كانــت منشــورة ســابقاً أو 
تــم الحصــول عليهــا بشــكل مباشــر مــن مــزودي الخدمــات الصحيــة بطلــب مــن منظمــة الصحــة العالميــة, ثــم تــم تحليــل البيانــات المفصلــة 
بحثــاً عــن التوجهــات فــي حريــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة. وقامــت منظمــة الصحــة العالميــة بتدعيــم هــذه البيانــات ببيانــات نوعيــة 
معتمــدة علــى المقابــالت مــع المرضــى والعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة ومــزودي الخدمــات الصحيــة والزيــارات الميدانيــة لفهــم التجــارب 

الفعليــة ولفحــص الجوانــب التــي لــم يتــم تغطيتهــا فيمــا يخــص حريــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة. 

لقــد تــم التحقــق مــن البيانــات و التأكــد منهــا باســتخدام المصــادر المتاحــة كلمــا كان ذلــك ممكنــا، كمــا تــم توثيــق الفجــوات فــي البيانــات 
ــف  ــق، تصني ــخ التوثي ــب تاري ــت بحس ــة تباين ــادر المختلف ــن المص ــات م ــى أن البيان ــة إل ــة العالمي ــة الصح ــارت منظم ــاه. أش ــة أدن ــكل فئ ل
البيانــات، والتعريفــات بيــن المكاتــب والموظفيــن المختلفيــن، إضافــة إلــى الخطــأ البشــري فــي إدخــال البيانــات وحســابها، وتابعــت منظمــة 
الصحــة العالميــة مــع المصــادر لتوضيــح التناقضــات قــدر اإلمــكان. أشــارت منظمــة الصحــة العالميــة إلــى تاريــخ الحصــول علــى أي بيانــات غيــر 

منشــورة تــم اســتقاؤها بشــكل مباشــر مــن المصــدر. 

بيانــات التحويــالت الطبيــة: حصلــت منظمــة الصحــة العالميــة علــى بيانــات تحويــل المرضــى للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة التــي تــم اســتخدامها 
فــي هــذا التقريــر مــن التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن مركــز المعلومــات الصحيــة الفلســطيني التابــع لــوزارة الصحــة الفلســطينية، وحصلــت 

علــى البيانــات المفصلــة الحديثــة بشــكل مباشــر مــن دائــرة شــراء الخدمــة. 

الفجــوات: يجــب التعامــل بحــذر مــع مقارنــة بيانــات التحويــالت الطبيــة علــى مــدار الســنوات وبيــن المناطــق الجغرافيــة، وذلــكألن الــوزارة 
تقــوم تاريخيــاً بالتوثيــق وفــق القــرارات اإلداريــة وليــس بحســب العــدد الفعلــي للمرضــى. وعليــه فــإن البيانــات الحاليــة قــد تتضمــن موافقــات 
متعــددة لمريــض واحــد، األمــر الــذي يتبايــن بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بســبب االختالفــات فــي الظــروف المتعلقــة بحريــة الوصــول. 
كمــا إن البيانــات الرســمية مــن الــوزارة ال تدعــم التحليــل الكمــي بســبب عــدم وجــود معاييــر قياســية فــي جمــع وتوثيــق البيانــات، وبســبب 

محدوديــة المؤشــرات التفصيليــة مثــل أرقــام المرضــى الفريــدة لــكل التصنيفــات والتكلفــة الفعليــة للعــالج وأماكــن التحويــل]9]. 

بيانــات التصاريــح: حصلــت منظمــة الصحــة العالميــة علــى بيانــات طلبــات التصاريــح لمرضــى غــزة ومرافقيهــم للســفر عبــر معبــر إيــرز مــن 
ــة  ــل الســلطات اإلســرائيلية. قامــت الهيئ ــات مــن قب ــردود علــى هــذه الطلب ــك ال ــاط الفلســطيني بغــزة، بمــا فــي ذل مكتــب التنســيق واالرتب
الفلســطينية العامــة للشــؤون المدنيــة بتقديــم البيانــات عــن األعــداد الفعليــة للمرضــى والمرافقيــن الذيــن تمكنــوا مــن عبــور إيــرز، بمــا فــي 
ذلــك أولئــك الذيــن تــم تحويلهــم فــي ســيارات إســعاف إلــى خــارج غــزة. أمــا بالنســبة للفلســطينيين الذيــن قدمــوا طلبــات تصاريــح مــن خــالل 
مكاتــب المحافظــات فــي الضفــة الغربيــة، فقــد حصلــت منظمــة الصحــة العالميــة علــى بيانــات التصاريــح المتعلقــة بالصحــة مــن المكتــب 

المركــزي للهيئــة الفلســطينية العامــة للشــؤون المدنيــة. 

ــة بالمجمــل  ــة فــي الضفــة الغربي ــة الصحي ــى الرعاي ــات الوصــول إل الفجــوات: كمــا هــو الحــال فــي الســنوات الســابقة فقــد تــم توثيــق بيان
مــن قبــل الهيئــة العامــة للشــؤون المدنيــة فــي عــام 2014، األمــر الــذي لــم يتــح الفرصــة للتحليــل التفصيلــي للمرضــى. لــذا قامــت منظمــة 
الصحــة العالميــة بجمــع البيانــات بشــكل مباشــر مــن كل مــن المكاتــب اإلقليميــة الخمســة عشــر لفتــرة ثالثــة أشــهر فــي عــام 2014 )أكتوبــر 

بــدأت وزارة الصحــة التقريــر باســتخدام عــدد المرضــى فــي أواخــر 2015 ولكــن البيانــات ليســت مفصلــة بشــكل كامــل بعــد، وعليــه لــم تتمكــن منظمــة الصحــة العالميــة مــن   [9[

اســتخدامها فــي هــذا التقريــر. اســتخدمت منظمــة الصحــة العالميــة بيانــات قــرارات التحويــل المتوافــرة والتــي كمــا أفصحــت عنهــا وزارة الصحــة مــن أجــل المقارنــة بيــن الســنوات. 
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– ديســمبر( مــن أجــل إجــراء المزيــد مــن التحليــل. وقــد قــام مكتــب الشــؤون المدنيــة الفلســطيني بتطويــر نظــم معلوماتــه فــي العــام 2015 
لتوثيــق البيانــات المفصلــة، إال إن بعــض الفجــوات ال زالــت قائمــة. 

بيانــات معبــر رفــح: حصلــت منظمــة الصحــة العالميــة علــى بيانــات وصــول مرضــى غــزة إلــى مصــر مــن المســؤولين الفلســطينيين فــي ســلطة 
معبــر رفــح. 

الفجــوات: لــم يتــم إبــالغ منظمــة الصحــة العالميــة ببيانــات ســفر المرضــى عبــر معبــر رفــح بشــكل منهجــي خــالل فتــرة التقريــر. بعــد يوليــو 
2014، تــم تحويــل مرضــى )مصابيــن باألســاس( فقــط مــن خــالل ســيارات اإلســعاف عبــر الحــدود، كمــا أشــارت تقاريــر منظمــة الصحــة العالميــة 
فــي حينــه. وفــي وقــت الحــق مــن العــام نفســه تــم الســماح لمرضــى التحويــالت الطبيــة بالســفر عبــر المعبــر فــي الحافــالت, إال أن أعــداد 
هــؤالء المرضــى لــم ترســل إلــى منظمــة الصحــة العالميــة إال فــي عــام 2016، وعليــه فإنهــا لــم تظهــر فــي تقاريــر المراقبــة الشــهرية الصــادرة 
عــن منظمــة الصحــة العالميــة. يســتخدم هــذا التقريــر البيانــات المتوفــرة عــن المرضــى الذيــن نقلــوا باإلســعاف وكذلــك المســافرين لمصــر 

ألســباب صحيــة خــالل العاميــن 2014 و2015. 

بيانــات االعتــداءات علــى الصحــة: قامــت مستشــفيات القــدس الشــرقية ومرافــق وزارة الصحــة وجمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني والتقاريــر 
الصحفيــة بتوثيــق بيانــات أوليــة )غالبــاً فــي الوقــت الحقيقــي لحدوثهــا( حــول العنــف ضــد العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة والمرافــق الصحيــة 
والحافــالت، وكذلــك حــاالت القتــل واإلصابــة التــي قــد تكــون حدثــت جرائهــا. تــم توضيــح التقاريــر األوليــة والتحقــق منهــا مــن خــالل الزيــارات 

الميدانيــة ألماكــن األحــداث والمتابعــة مــع األطــراف المعنيــة وتقاريــر التقييــم الرســمية للقطــاع الصحــي الرســمي. 

ــة  ــي الضف ــة ف ــي المناطــق الريفي ــى الصحــة دون المســتوى الحقيقــي، وخاصــة ف ــداءات عل ــق االعت ــن المرجــح أن يكــون توثي الفجــوات: م
ــري والخــاص.  ــن الخي ــي القطاعي ــة ف ــة الصحي ــات الرعاي ــى مــزودي خدم ــداءات عل ــق باالعت ــا يتعل ــة وفيم الغربي

قضايــا أخــرى فــي حريــة الوصــول: تــم الحصــول علــى بيانــات حــول حريــة وصــول العامليــن فــي المجــال الصحــي للمرافــق الصحيــة فــي القــدس 
ــة  ــي القــدس الشــرقية ومــن جمعي ــر خدمــات الطــوارئ, مــن المستشــفيات الســت القائمــة ف ــل المرضــى عب ــك حــول تحوي الشــرقية. وكذل
الهــالل األحمــر الفلســطيني. أمــا بالنســبة لحريــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة فــي مناطــق ج فقــد تــم عمــل تحليــل مكتبــي لبيانــات القطــاع 
الصحــي فــي مشــروع موجــز بيانــات مواطــن الضعــف 2015+، وهــو مســح وطنــي قــام بــه مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
بالتعــاون مــع الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ووزارة الحكــم المحلــي الفلســطينية فــي عــام 2015 ]10]. تــم متابعــة هــذا األمــر مــن خــالل 
زيــارات ميدانيــة ومقابــالت أجرتهــا طواقــم منظمــة الصحــة العالميــة فــي المجتمعــات المهمشــة فــي ثمانــي محافظــات فــي الضفــة الغربيــة 

مــن فبرايــر وحتــى مايــو 2016. 

ــم أطــالع وزارة الصحــة اإلســرائيلية ومنســق نشــاطات  ــي المناطــق«: ت ــة اإلســرائيلية ف ــة مــن »منســق النشــاطات الحكومي ــات المقدم البيان
الحكومــة اإلســرائيلية فــي األرض المحتلــة علــى مســودة هــذا التقريــر مــن أجــل الحصــول علــى تعليقاتهــم. ورداً علــى المســودة قــام منســق 
نشــاطات الحكومــة اإلســرائيلية بتوفيــر بيانــات تراكميــة عــن كل مقدمــي طلبــات التصاريــح الصحيــة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة الصــادرة 
فــي 2014 و 2015، حيــث تــم ذكــر البيانــات الغيــر مفصلــة كمــا وردت منــه بــدون تفصيــل، األمــر الــذي ال يتيــح المجــال ألي تحليــل إضافــي. 

أشــار منســق نشــاطات الحكومــة اإلســرائيلية فيمــا يخــص غــزة: »تــم رفــض العديــد مــن الطلبــات لدواعــي أمنيــة، ورغــم ذلــك فإنــه فــي عــام 
2015 كان هنــاك شــبه محافظــة علــى نســبة التصاريــح الصــادرة مقارنــة بالطلبــات«. تشــير تحليــالت منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن هنــاك 
معــدل منخفــض لقبــول طلبــات التصاريــح للمرضــى منــذ عــام 2012، مــن 92.5% فــي 2012 إلــى 88.7% عــام 2013، و 82.4% عــام 2014، و 

77.5% عــام 2015. 

أمــا بخصــوص الضفــة الغربيــة فقــد أشــار منســق نشــاطات الحكومــة اإلســرائيلية أنــه تــم إصــدار195,632 تصريــح فــي عــام 2015 للمرضــى 
ومرافقيهــم مــن أجــل زيــارة المستشــفيات والمرافــق الطبيــة. وبنــاء علــى البيانــات الــواردة مــن مكاتــب الهيئــة الفلســطينية العامــة للشــؤون 
المدنيــة )المنشــورة فــي تقريرهــم الســنوي( فقــد تــم تقديــم182,537 طلــب تصريــح مــن خــالل المكاتــب الفلســطينية خــالل عــام 2015، 
ــات المقدمــة مــن المصــادر اإلســرائيلية وتلــك المقدمــة  ــن. إن وجــود تناقــض بيــن اإلحصائي ــول 151,842 طلــب للمرضــى والمرافقي ــم قب وت
مــن الفلســطينية يمكــن أن يفســر جزئيــاً مــن خــالل حقيقــة قيــام بعــض الســكان الفلســطينيين بتقديــم طلبــات مباشــرة إلــى اإلدارة المدنيــة 
اإلســرائيلية كمــا هــو الحــال فــي الســنوات الســابقة. كمــا يمكــن أن تتضمــن البيانــات اإلســرائيلية فئــات أخــرى مــن مقدمــي طلبــات التصاريــح. 
كمــا أشــار منســق نشــاطات الحكومــة اإلســرائيلية بــأن عــدد التصاريــح الصحيــة انخفــض فــي عــام 2015 بســبب التغييــر فــي المعاييــر الخاصــة 

لمــن يحتاجــون هــذه التصاريــح. »الذكــور أكبــر مــن ســن 55 عــام واإلنــاث أكبــر مــن 50 ال يحتاجــون حاليــا إلــى تصريــح«. 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية-الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح موجز مواطن الضعف+ 2015 بناًء على مقابلة رؤساء مجالس القرى وممثلي المجتمع المحلي.   [10[
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3. النتائج
3.1 تحويالت وزارة الصحة

الفلســطينية  الصحــة  وزارة  توفــر 
شــكالً مــن أشــكال التغطيــة الصحيــة 
ــالل  ــن خ ــطينيين م ــاملة للفلس الش
ــة  ــة والثانوي ــة األولي ــة الصحي الرعاي
فــي عيــادات ومستشــفيات الــوزارة، 
ماليــة  تغطيــات  تصــدر  وكذلــك 
اذا  صحيــا  المأمنيــن  اللمرضــى 
ــة  ــق لصحي ــى مراف ــم إل ــزم إحالته ل
ــذ  ــه ومن ــوزارة. إال إن ــة لل ــر تابع غي
الــوزارة  فقــد طبقــت  عــام 2006 
ــاملة  ــة الش ــة الصحي ــة التغطي سياس
لمرضــى غــزة للرعايــة الصحيــة فــي 
المســتوى الثالــث، وهــي سياســة 
يعيشــون  غــزة  ســكان  بــأن  تقــر 
ظــروف اســتثنائية، وعليــه فإنهــم 
ــى خدمــات  يســتحقون الحصــول عل
ــل بغــض النظــر عمــا إذا كان  التحوي

لديهــم تأميــن صحــى أم ال. 

ضروريــة  الطبيــة  التحويــالت  إن 
لبعــض العالجــات التخصصية بســبب 
عوامــل سياســية واقتصاديــة مختلفــة 

مثــل: عــدم توفــر األدويــة الضروريــة، والمعــدات والمســتهلكات الطبيــة فــي مرافــق وزارة الصحــة، وعــدم توفــر األخصائييــن، وسياســة التكلفــة 
األنســب بشــراء الخدمــات الخارجيــة بــدالً مــن توفيرهــا مــن خــالل الحكومــة، وعــدم توفــر الخدمــات، والطلــب مــن قبــل المرضــى، والتحــول 
باتجــاه األمــراض المزمنــة مصحوبــة بالتغيــرات الديموغرافيــة تجــاه عــدد أكبــر مــن كبــار الســن، واالعتمــاد المتزايــد علــى الرعايــة الصحيــة 
الحكوميــة بســبب الفقــر. فعلــى ســبيل المثــال إن العــالج اإلشــعاعي للســرطان متوفــر فقــط فــي القــدس، وعليــه يجــب أن يتــم التحويــل فــي 
هــذه الحــاالت. كمــا أن اإلصابــات المعقــدة أثنــاء النزاعــات عامــل رئيســي فــي التحويــالت الطبيــة. الجراحــة المتقدمــة فــي مجــاالت العظــام 
واألعصــاب واألوعيــة الدمويــة والتجميــل غيــر متوفــرة فــي إطــار الخدمــات الصحيــة العامــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالعمليــات الجراحيــة الخاصــة 
ــى أن مرضــى  ــة إل ــرة فــي القطــاع الصحــي الحكومــي. إضاف ــر متوف ــة فهــي غي ــة، والجراحــة التجميلي ــة الدموي بالعظــام، واألعصــاب، واألوعي
ــح اإلســرائيلي بــدون  ــر رفــح ويواجهــون مشــاكل بســبب نظــام التصاري ــر معب القطــاع الخــاص فــي غــزة يواجهــون وصــول مقنن/محــدود عب

ــة مــن وزارة الصحــة.  توصي

صــورة )مجمــع رام اللــه الطبــي، المرفــق الصحــي األكثــر تقدمــاً لــوزارة الصحــة فــي الضفــة الغربيــة، يحــول مئــات المرضــى إلــى 
ــة(  ــة © منظمــة الصحــة العالمي ــة التخصصي مستشــفيات القــدس الشــرقية أو المستشــفيات اإلســرائيلية مــن أجــل الرعاي
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الذيــن  المرضــى  ويجــب علــى 
الطبيــة  الرعايــة  يحتاجــون 
علــى  يحصلــوا  أن  التخصصيــة 
توصيــة مــن طبيــب مــن وزارة 
مــن  عليــه  موافــق  الصحــة، 
ومــن  المستشــفى  مديــر  قبــل 
تراجــع  التــي  الطبيــة  اللجنــة 
طلبــات التحويــل، وذلــك قبــل 
الموافقــة النهائيــة مــن قبــل إدارة 
الصحــة  وزارة  مــن  التحويــالت 
فــي رام اللــه]11]. ويمكــن تســريع 
والحــاالت  الطــوارئ  حــاالت 
هــذا  خــارج  ولكــن  العاجلــة، 
ــدة  ــة المعتم ــإن العملي ــار ف اإلط
النمــاذج  علــى  كبيــر  بشــكل 
ومســتهلكة  طويلــة  الورقيــة 
ــة  ــة الصح ــدأت منظم ــت. ب للوق
العالميــة فــي العــام 2014 بتوفيــر 
ــة  الدعــم الفنــي والمعــدات للجن
غــزة  فــي  الطبيــة  التحويــالت 
مــن أجــل تأســيس نظــام اتصــال 
ــدة  ــط بوح ــي مرتب ــاد رقم واعتم
الــوزارة  فــي  الخدمــة  شــراء 
فــي رام اللــه، األمــر الــذي أدى 
ــع  ــل م ــن التعام ــر زم ــى تقصي إل
ــن  ــي هذي ــى ف ــالت المرض تحوي
العمــل  وجــاري  المســتويين، 
ــفيات وزارة  ــبيك مستش ــى تش عل
ــان  ــع لج ــطينية م ــة الفلس الصح

اإلقليميــة.  التحويــالت 

تعتبــر تحويــالت الــوزارة إلــى المستشــفيات اإلســرائيلية الخيــار األخيــر بســبب التكلفــة العاليــة، حيــث يجــب أن تشــير األدلــة إلــى أن عالجــاً شــبيهاً غيــر ممكــن توفيــره فــي أي مــن   [11[

مستشــفيات التحويــل الفلســطينية قبــل الموافقــة علــى التحويــل. إال إن بعــض خدمــات الرعايــة مــن المســتوى الثالــث متوافــرة حاليــاً فقــط فــي المستشــفيات اإلســرائيلية، مثــل 
الرعايــة المتقدمــة لــألورام، عمليــات الزراعــة المعقــدة وجراحــة القلــب، حــاالت اإليضيــة الخلقيــة، والتشــخيص الــذي يتطلــب مختبــرات ذات مســتوى عــال ومعــدات طبيــة متقدمــة. 

صــورة )أفــادت وزارة الصحــة بــأن األدويــة بلــغ رصيدهــا الصفــري 30% و المــواد الطبيــة 40% فــي غــزة عــام 2015 ممــا يزيــد 
الحاجــة إلــى تحويــل المرضــى خــارج غــزة.

صورة )طفل مبتور الطرف، مستشفى الشفاء © منظمة الصحة العالمية(
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التوجهات في التحويالت الطبية

الشــكل )1( يظهــر بــأن التحويــالت الطبيــة تضاعفــت 14 مــرة فــي 19 عامــاً بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية]12]. يالحــظ بــأن الزيــادة األكبــر 
كانــت لمرضــى الضفــة الغربيــة منــذ عــام 2006 مقارنــة بمرضــى غــزة. ولكــن ينصــح بالحــذر فــي تفســير بيانــات التحويــالت الطبيــة بســبب 
تأثيــر السياســات المتبعــة علــى الحواجــز وظــروف الوصــول التــي تشــوه البيانــات. بلغــت تكاليــف التحويــالت الطبيــة فــي عــام 2014 حوالــي 

نصــف ميزانيــة وزارة الصحــة]13]. 

شكل )1(: التوجه التاريخي لتحويالت وزارة الصحة لمرضى الضفة الغربية وقطاع غزة، 2015-1996
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المصدر: التقارير السنوية لوزارة الصحة. البيانات اإلقليمية للفترة 1996-1999 لم تكن متوافرة، وتم تقديرها بالتناسب مع 2000. 

صورة )مرضى وأفراد عائالتهم يصطفون في دائرة التحويالت التابعة لوزارة الصحة في غزة © منظمة الصحة العالمية( 

بيانــات التحويــالت المتحصــل عليهــا مــن إدارة التحويــالت الطبيــة فــي وزارة الصحــة بــرام اللــه تشــير إلــى أعــداد القــرارات الماليــة، وليــس للعــدد الفريــد للمرضــى المحوليــن.   [12[

تشــمل القــرارات الماليــة تجديــد التحويــالت لمرضــى غــزة إلــى مصــر والذيــن لــم يتمكنــوا مــن الســفر عبــر معبــر رفــح، والموافــق علــى عالجــات أو عمليــات إضافيــة للمرضــى فــي 
المستشــفيات، وتحويــالت إضافيــة خاصــة. 

أنظر التقرير السنوي لوزارة الصحة 2014، فلسطين، ملحق 198 والحاشية.   [13[
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األماكن المفضلة للتحويالت الطبية

يتــم تحويــل غالبيــة المرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى المســتوى الثالــث مــن الرعايــة إلــى المرافــق الطبيــة المتخصصــة غيــر الحكوميــة والخاصــة 
فــي األرض الفلســطينية المحتلــة – فــي الضفــة الغربيــة أو القــدس الشــرقية أو غــزة، كمــا هــو موضــح فــي شــكل )2( وشــكل )3(. إن التوجه نحو 
توطيــن الرعايــة للتحويــالت الفلســطينية يلبــي أولويــة سياســية معلنــة]14]. قــد يكــون هــذا التوجــه رداً علــى الزيــادة فــي القيــود علــى الســفر 
خــالل الســنوات األخيــرة، كمــا قــد يكــون خيــار سياســي يفضــل فعاليــة التكلفــة وراحــة المرضــى وكذلــك المصالــح االقتصاديــة الفلســطينية. 
ولقــد ازدادت حريــة الوصــول إلــى عــالج طبــي متخصــص متوافــر محليــاً وفعــال بســبب تطويــر مراكــز صحيــة تخصصيــة غيــر ربحيــة وخاصــة، 

وعلــى وجــه الخصــوص فــي الضفــة الغربيــة. 

تــم علــى مــدار الســنوات الثــالث األخيــرة تحويــل نســبة أكبــر – بالرغــم مــن تناقصهــا – مــن مرضــى قطــاع غــزة إلــى مستشــفيات خــارج األرض 
الفلســطينية المحتلــة )38% فــي 2013 إلــى 23% فــي 2015( مقارنــة بمرضــى الضفــة الغربيــة )7% فــي 2013 إلــى 10% فــي 2015(. يظهــر 
جــدول )3( أن قــرارات تحويــالت الضفــة الغربيــة بخصــوص المرضــى المحوليــن إلــى مستشــفيات إســرائيلية ازداد بنســبة 51% فــي الفتــرة بيــن 
2013 و2015، بينمــا بقيــت قــرارات تحويــالت غــزة إلــى إســرائيل مســتقرة عدديــاً منــذ 2013، ذلــك حســب مــا ورد فــي بيانــات وزارة الصحــة 
ومــا هــو موضــح فــي شــكل )4(. تعكــس هــذه الزيــادة فــي الغالــب توجيهــات إجرائيــة جديــدة للــوزارة تتطلــب تحويلــة جديــدة لــكل إجــراء 
طبــي جديــد، إضافــة إلــى التشــوه فــي األرقــام المشــار إليهــا ســلفاً بســبب ظــروف الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة]15]، وبــأي حــال فــإن البيانــات 

المتوفــرة غيــر كافيــة إلجــراء تحليــل كمــي فيمــا يخــص وجهــات التحويــل. 

ــل  ــى الســلطة الفلســطينية بســبب خدمــات التحوي ــرة عل ــون الكبي ــم إيقــاف التحويــالت لمستشــفيات األردن بعــد عــام 2012 بســبب الدي ت
الســابقة، كمــا قلــت وتيــرة تحويــل مرضــى غــزة إلــى مصــر بعــد عــام 2011، وانخفضــت األرقــام بشــكل أكبــر بعــد إغــالق معبــر رفــح فــي يوليــو 
2013. ولكــن الــوزارة اســتمرت فــي إصــدار تحويــالت طبيــة لمصــر منــذ تاريخــه كونهــا الوجهــة الوحيــدة لكثيــر مــن المرضــى، إال إن المرضــى 

غالبــاً ينتظــرون لعــدة شــهور ليتمكنــوا مــن عبــور الحــدود. 

شكل)2( تحويالت مرضى وزارة الصحة حسب الوجهة، 2015-2011
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المصدر: التقارير السنوية لوزارة الصحة.

استراتيجية الصحة الوطنية لوزارة الصحة، 2014-2016، خطة التنمية الوطنية الفلسطينية، 2014،  [14[

http://www.mopad.pna.ps/en/images/PDFs/Palestine20%State_final.pdf

تشير بيانات وزارة الصحة حول عدد المرضى إلى أنه تم تحويل عدد أقل من المرضى فعلياً إلى إسرائيل خالل 2015 مقارنة بـ 2014.   [15[

http://www.mopad.pna.ps/en/images/PDFs/Palestine%20State_final.pdf
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شكل )3(: تحويالت وزارة الصحة داخل األرض الفلسطينية المحتلة مقارنة بالوجهات الخارجية، 2015-2011
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المصدر: التقارير السنوية لوزارة الصحة، البيانات لعام 2015 من إدارة التحويالت الطبية في وزارة الصحة، يناير 2016

الفوارق بين تحويالت الضفة الغربية وقطاع غزة

تظهــر فــوارق عنــد المقارنــة بيــن التحويــالت مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن حيــث وجهــات التحويــل وأصنــاف العــالج الطبــي التخصصي 
المطلــوب. يقــارن شــكل )4( وجهــات التحويــل لمرضــى التحويــالت بيــن المنطقتيــن خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة. تــم توزيــع مرضــى غــزة 
علــى خمســة أماكــن، بينمــا تــم تركيــز مرضــى الضفــة الغربيــة فــي ثــالث أماكــن، وغالبــاً فــي المستشــفيات التخصصيــة الخاصــة فــي الضفــة 
الغربيــة. يرتبــط التبايــن فــي عــدد الوجهــات بقيــود الوصــول القائمــة علــى نقــاط العبــور فــي رفــح وإيــرز، األمــر الــذي يتطلــب إيجــاد بدائــل 
فــي حــال رفــض طلــب تصريــح الدخــول أو إغــالق معبــر رفــح. يعطــي شــكل )5( نســبة وجهــات التحويــالت خــارج األرض الفلســطينية المحتلــة 

مــن 2013 إلــى 2015. 

شكل )4( تحويالت وزارة الصحة حسب الوجهة واإلقليم، 2015-2013
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شكل )5( وجهات تحويالت وزارة الصحة خارج األرض الفلسطينية المحتلة، حسب المحافظات، 2015-2013 
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ــة وقطــاع غــزة. بالرغــم مــن اشــتراك مرضــى التحويــالت مــن  ــن الضفــة الغربي ــر بي ــى للتحويــالت بشــكل كبي تختلــف األســباب العشــر األول
المنطقتيــن فــي أربعــة مجــاالت عــالج طبــي، إال إن األســباب الســت المتبقيــة مختلفــة بشــكل واضــح بســبب الفــوارق فــي التطــور التاريخــي 

للخدمــات الصحيــة المعنيــة )شــكل 6(. 

شكل )6(: التخصصات الطبية األساسية للتحويالت، حسب المحافظات، 2015 )% من مجموع التحويالت(
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المصدر: إدارة التحويالت الطبية في وزارة الصحة، يناير 2016
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مربع )أ(: أسباب التحويالت الطبية خارج قطاع غزة: نقص األدوية والمعدات الطبية]16]

ــى  ــبة 34% عل ــة بنس ــوزارة الصح ــة ل ــر التابع ــة غي ــق الصحي ــي المراف ــة ف ــة الصحي ــن للرعاي ــزة المحولي ــى غ ــدد مرض ــع ع ارتف
مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة. قامــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي أكتوبــر ونوفمبــر 2015 بدراســة أســباب التحويــالت مــن 
مستشــفى الشــفاء إلــى العــالج بالخــارج، حيــث إن مستشــفى الشــفاء مصــدر 50% مــن طلبــات التحويــل فــي غــزة. تــم الطلــب مــن 

األطبــاء أن يســجلوا تشــخيص الحالــة، والعــالج الموصــى بــه، وســبب عــدم إمكانيــة عــالج المريــض فــي غــزة. 

ــة كانــت األورام )%33(  ــر التخصصــات المطلوب ــم دراســته كانــت لعــالج عاجــل. أكث ــن ألــف طلــب ت ــة مــن بي تســعة فــي المائ
ــي :  ــالت بســبب وجــود نقــص ف ــت األســباب الرئيســية للتحوي والعظــام )16%(. كان

• المعدات الطبية )%37(	
• األدوية المطلوبة )%23(	
• خدمات التشخيص )%14(	
• مركز عالج تخصصي متقدم )%7(	
• موارد بشرية متخصصة )%6(	
• خدمات التأهيل )%3(	
• توافر الخدمة )قوائم انتظار طويلة( )%3(	
• أسباب أخرى )6%( )تشمل ضغط العائلة %0.9(	

دعمــت البيانــات االســتنتاج بأنــه ال يمكــن تخفيــض التحويــالت بــدون اســتثمار فــوري وجــاد ومســتدام فــي النظــام الصحــي فــي 
قطــاع غــزة لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة بشــكل مناســب ولزيــادة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة الجيــدة. 

الفوارق الديموغرافية في التحويالت الطبية

ــك الموجــودة فــي قطــاع غــزة. إن الفجــوة فــي  ــا عــن تل ــة نوعــاً م ــالت مــن الضفــة الغربي ــة لمرضــى التحوي ــف الصفــات الديموغرافي تختل
التحويــالت الطبيــة بيــن الجنســين قائمــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة، ولكنهــا أكبــر فــي قطــاع 
غــزة منــذ 2012 كمــا هــو موضــح فــي شــكل 7، )انظــر مربــع ب(. كمــا أن الفجــوة بيــن الجنســين فــي قطــاع غــزة، علــى عكــس الضفــة الغربيــة، 
قائمــة فــي كل الفئــات العمريــة وفــي كل التخصصــات الطبيــة، باســتثناء طــب األورام والتحليــالت المخبريــة وجراحــة التجميــل، وفقــاً للتحليــل 

األولــي للبيانــات الــذي أجرتــه منظمــة الصحــة العالميــة. 

شكل )7( تحويالت وزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب الجنس، 2015-2011 )%(
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 )LPHA( الفــي م.، عمــار و.، فيتوللــو أ.، الفــرا ن.، وضاهــر م. “أســباب التحويــالت الطبيــة لمرضــى قطــاع غــزة، 2015” مقدمــة فــي مؤتمــر تحالــف النســيت الفلســطيني للصحــة  [16[

فــي مــارس 2016، عمــان، األردن
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شكل )](: تحويالت وزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب الفئة العمرية، 2015 )%(
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تمثــل الفئــات العمريــة األكبــر ســناً فــي الضفــة الغربيــة نســبة أكبــر مــن التحويــالت الطبيــة مقارنــة بقطــاع غــزة الــذي يتمتــع بســكان أكثــر 
ــار  ــدة للســكان كب ــاة األطــول والنســب المتزاي ــإن معــدالت الحي ــه مــع التحــول الســكاني ف ــة أن شــباباً نســبياً )شــكل 8(. يشــير علمــاء األوبئ
الســن تعنــي الحاجــة إلــى مزيــد مــن االهتمــام باألمــراض غيــر المعديــة، خاصــة الوقايــة واالكتشــاف المبكــر للمــرض واإلدارة الفاعلــة لألمــراض 

الشــائعة مثــل الســكري وضغــط الــدم. 

مربع)ب(: تقييم أسباب عدم المساواة بين الجنسين في التحويالت الطبية في غزة]17]

تــم مالحظــة أن الفجــوة فــي الجنــس وقعــت فــي صالــح المرضــى الذكــور خــالل الســنوات األخيــرة، وهــي فجــوة أكبــر دومــاً 
مــن مثيلتهــا فــي الضفــة الغربيــة. توجــد هــذه الفجــوة فــي غــزة فــي كل الفئــات العمريــة: 0-3 ســنوات، 4-17 ســنة، 40-18 
ســنة، 41-60 ســنة، وفئــة أكبــر مــن 60 ســنة. )وجــدت منظمــة الصحــة العالميــة فــي تحليــل بيانــات ســابقة للحــاالت الفريــدة 
ــا(.  ــي ال يتوقــع وجــود فجــوة فيه ــة الت ــن الجنســين كانــت واضحــة فــي المجــاالت الطبي ــأن الفجــوة بي ــالت ب لمرضــى التحوي
ولقــد ســعت منظمــة الصحــة العالميــة لفحــص بيانــات طلــب التحويــل وعوامــل طلــب الرعايــة الصحيــة مــن قبــل اإلنــاث التــي 
قــد تــؤدي إلــى حــدوث عــدم مســاواة بيــن الجنســين علــى مســتوى التحويــالت، وذلــك مــن أجــل الخــروج بتوصيــات لمــزودي 
خدمــات الرعايــة الصحيــة حــول التعامــل مــع عــدم المســاواة. اســتخدمت الدراســة نهــج األســاليب المختلطــة لجمــع وتحليــل 
بيانــات التحويــالت الكميــة مــن المستشــفيات خــالل 2014 والبيانــات الكيفيــة المســتقاة مــن خــالل مجموعــات التركيــز ومقابلــة 

مصــادر المعلومــات الرئيســية. 

تــم اكتشــاف فجــوة مــن حيــث نــوع الجنــس فــي الطلبــات األوليــة لتحويــل المرضــى مــن قبــل أطبــاء وزارة الصحــة لصالــح المرضــى 
الذكــور بنســبة 56% إلــى 44%. تفاوتــت هــذه الفجــوة وفقــاَ للســبب الطبــي، األمــر الــذي يمكــن تفســيره بالفــوارق الوبائيــة. ولقــد 
كانــت النتائــج علــى مســتوى المستشــفى ونظــام التحويــالت ثابتــة وأظهــرت بــأن التوصيــات بالتحويــل للعــالج فــي الخــارج تعتمــد 

علــى طبيعــة المــرض، وإلحــاح الحالــة، وعــدم توفــر العــالج، ولــم يكــن واضحــاً وجــود تمييــز علــى أســاس الجنــس. 

أمــا بالنســبة لنتائــج مجموعــات التركيــز علــى مســتوى المجتمــع المحلــي فقــد كانــت ثابتــة فــي أن اإلنــاث يتخــذن قراراتهــن فيمــا 
يتعلــق بحالتهــن الصحيــة بنــاًء علــى خطــورة مرضهــن ومســتوى األلــم والمــوارد الماليــة ودرجــة الثقــة فــي النظــام الصحــي وتوفــر 
الدعــم األســري، بالرغــم مــن وجــود محــددات اجتماعيــة فــي صالــح الذكــور فــي الوصــول للرعايــة الصحيــة. وتبقــى هنــاك حاجــة 

لتحليــل متعــدد التخصصــات وشــامل لتقييــم المحــددات لســلوك طلــب الرعايــة الصحيــة لــدى اإلنــاث والذكــور. 

عمــار و.، الفــي م.، قاســم ت.، ضاهــر م.، وفيتوللــو أ. “تقييــم جــذور عــدم المســاواة بيــن الجنســين علــى مســتوى تحويــالت وزارة الصحــة فــي غــزة” مقدمــة فــي مؤتمــر تحالــف   [17[

النســيت الفلســطيني للصحــة )LPHA( فــي مــارس 2016، عمــان، األردن
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3.2 عقبات أمام حرية الوصول للمرافق الصحية المحول إليها في األرض 
الفلسطينية المحتلة

التوجهات في حرية الوصول

يتوجــب علــى كافــة المرضــى الفلســطينيين مــن حملــة بطاقــة هويــة الضفــة الغربيــة 
أو قطــاع غــزة الحصــول علــى تصاريــح إســرائيلية مــن أجــل الســفر لتلقــي العــالج فــي 
مستشــفيات القــدس الشــرقية المحتلــة أو فــي إســرائيل. فالتصاريــح مطلوبــة ســواًء كان 
ــن الصحــي الخــاص، أو إن  ــاء التأمي ــل وزارة الصحــة أو أطب ــن قب ــن م المرضــى محولي
كانــوا مرضــى بــدون تأميــن صحــي تحــت رعايــة مؤسســات خيريــة أو غيــر حكوميــة 
أو بتمويلهــم الذاتــي. إن نظــام منــح التصاريــح ليــس شــفافا أو مــراع لعنصــر الزمــن، 
ويمكــن لألجهــزة األمنيــة رفــض تصاريــح الســفر بــدون تفســير مدعيــن وجــود »أســباب 
أمنيــة«. كمــا يمكــن أن يكــون هنــاك رفــض شــامل لمناطــق جغرافيــة محــددة كعقــاب 

جماعــي أو بســبب أحــداث سياســية أو أعيــاد إســرائيلية. 

يقــوم أكثــر مــن 110,000مــن مرضــى وزارة الصحــة أو القطــاع الخــاص ســنوياً بتقديــم 
طلبــات تصاريــح إســرائيلية لدواعــي طبيــة مــن خــالل مكاتــب التنســيق الفلســطينية، 
ــة  ــن الضف ــادرة م ــرز، و 82% للمغ ــر إي ــر معب ــزة عب ــاع غ ــادرة قط ــم 18% لمغ منه
الغربيــة. وتعــد الوجهــة األكثــر شــيوعاً هــي أحــد المستشــفيات التخصصية الفلســطينية 

الواقعــة فــي القــدس الشــرقية والتــي تعالــج المرضــى منــذ نصــف قــرن أو يزيــد. 

يقــوم عــدد مماثــل مــن مرافقــي المرضــى بتقديــم طلــب تصاريــح مرافقــة 
لمســاعدة ودعــم المريــض. يســمح لمرافــق واحــد فقــط بالحصــول علــى تصريــح، 
ويســمح بالمرافقــة فقــط لألقربــاء مــن الدرجــة األولــى: الوالديــن، األجــداد، 
األخــوة واألخــوات. وال يمكــن للقاصريــن مــن ســن 0-17 الســفر إلــى مواعيدهــم 

ــح.  ــى تصري ــن األســرة حاصــل عل ــرد م ــة ف ــدون مرافق ــي المستشــفيات ب ف

لقــد ازداد بشــكل ملحــوظ الرفــض والتأجيــل فــي الــرد علــى طلبــات تصاريــح الوصــول للرعايــة الصحيــة لمرضــى قطــاع غــزة علــى مــدار العاميــن 
الماضييــن، وذلــك بعدمــا تــم تشــديد اإلجــراءات األمنيــة. وعلــى النقيــض فإنــه مــن المالحــظ تحســن فــي حريــة وصــول مرضــى الضفــة الغربيــة 
أكثــر مــن مرافقيهــم فــي نفــس الفتــرة كمــا يشــير إلــى ذلــك شــكل )9(. وفــي عــام 2015 لــم يعــد الذكــور مــن الفئــة العمريــة 55 عــام فأكثــر 

أو اإلنــاث مــن ســن 50 فمــا فــوق بحاجــة إلــى تصاريــح للســفر إلــى القــدس وإســرائيل]]1]. 

شكل)9(: الرد على طلبات التصاريح الطبية، حسب المحافظات، 2015-2011 )%(
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المصدر: مكتب التنسيق واالرتباط الفلسطيني بغزة، المكتب المركزي للهيئة الفلسطينية العامة للشؤون المدنية برام الله في الضفة الغربية.

تشــير منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أنــه فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2014 أظهــرت دراســة البيانــات المفصلــة لطلبــات التصاريــح مــن 15 مكتــب إقليمــي فــي الضفــة الغربيــة   [1[[

معــدالت موافقــة أعلــى للمرضــى )80.4%( مقارنــة بالمرافقيــن )76.8%(. تحســنت حريــة الوصــول فــي العــام 2015 للمرضــى )87.2%( والمرافقيــن )80.2%( فــي مــا تــم توثيقــه 
فــي 12 مكتــب إقليمــي. 

Bethlehem checkpoint © WHO
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مغادرة غزة عبر إيرز

مــن  بأكثــر  ازداد  لقــد 
الضعــف عــدد مرضــى قطاع 
للحصــول  الســاعين  غــزة 
ــذ  ــة من ــح طبي ــى تصاري عل
عــام 2012 )جدول 4، شــكل 
10-11 ألكثــر مــن الضعــف، 
بشــكل  انخفضــت  بينمــا 
ثابــت معــدالت الموافقــة 
علــى التصاريــح مــن %92.5 
فــي 2012 إلــى 77.5% فــي 
2015. تعبــر الزيــادة فــي 
الصعوبــات  عــن  الطلــب 
ــن  ــي الســفر م ــدة ف المتزاي
قطــاع غــزة عبــر معبــر رفــح 
مــع مصــر، وكذلــك تعبــر 
عــن االحتياجــات الصحيــة 
نقــص  بســبب  المتزايــدة 

اإلمــداد المناســب مــن األدويــة والكفــاءات الطبيــة فــي قطــاع غــزة. 

يتــم إبــالغ مرضــى غــزة إذا مــا تــم قبــول طلــب تصريحهــم فقــط ليلــة موعدهــم المســبق مــع المستشــفى حتــى وإن تقدمــوا بالطلــب قبــل 
الموعــد المحــدد بأســابيع، حيــث يســتلم مكتــب التنســيق واالرتبــاط الفلســطيني قائمــة المقبوليــن مــن الجانــب اإلســرائيلي، ويرســل رســالة 
نصيــة إلــى التلفــون النقــال للمريــض. أمــا بالنســبة للمرضــى المرفوضيــن أو الذيــن لــم يــرد رد علــى طلبهــم فإنــه يتــم إبالغهــم بالنتيجــة فقــط 

إذا استفســروا لــدى مكتــب االرتبــاط. 

ــر عندمــا يمــر تاريــخ موعــد المريــض فــي المستشــفى بــدون حصــول المريــض علــى رد علــى طلــب التصريــح، وهــذه  يتــم تســجيل التأخي
التأخيــرات فــي ازديــاد بعــد تطبيــق سياســات أكثــر تشــددا فــي الســفر وتأخــر أوقــات معالجــة الطلبــات مــن قبــل المســؤولين علــى معبــر إيــرز. 
غالبــاً مــا يكــون التأخيــر بســبب اســتدعاء المرضــى والمرافقيــن لمقابلــة مــع المســؤولين األمنييــن كشــرط للحصــول علــى التصريــح. كمــا يمكــن 

أن يحــدث التأخيــر إذا مــا أوصــت الســلطات اإلســرائيلية المريــض بتغييــر المرافــق دون شــرح األســباب )أنظــر مربــع ج(. 

صورة )سيارات إسعاف غزة تحضر المرضى لمعبر إيرز حيث يتم تحويلهم إلى سيارات إسعاف مسجلة إسرائيلياً للسفر إلى المستشفيات © منظمة الصحة العالمية(

صورة )ممر بطول 1 كيلومتر للوصول لمعبر إيرز(
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جدول )2(: طلبات تصاريح مرضى غزة، حسب الرد اإلسرائيلي، 2015-2006

%مقابلة أمنية إسرائيلية%رفض/تأجيل%الموافقاتالطلباتالسنة

غير متوفر20065470493290.25389.8

غير متوفر2007880371768105162718.5

200810458630160.3415739.72822.7

20097514513068.3238431.76368.5

201011635908578.1255021.94133.5

201110560947889.8108210.21971.9

20129329862892.57017.52062.2

2013136671212188.7154611.33121.5

2014181411495382.4318817.63591.9

2015218991698177.5491822.53271.5

المصدر: مكتب التنسيق واالرتباط الفلسطيني، وزارة الصحة. بيانات جهاز األمن العام اإلسرائيلي من 2013-2015، 24 يناير 2016

شكل )10(: طلبات التصاريح المقدمة من مرضى غزة للوصول إلى الرعاية الصحية عبر معبر إيرز، 2015-2006
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شكل )11(: معدالت قبول طلبات التصاريح لمرضى غزة للوصول إلى الرعاية الصحية عبر معبر إيرز، 2015-2006
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واجــه المرضــى الذكــور بالعمــوم مصاعــب أكثــر فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة خــارج غــزة فــي عــام 2015 مقارنــة بـــعام 2014، وكذلــك 
ــاث مــن 0-17 ســنة فــي عــام 2014 واألطفــال  ــة )شــكل 12(. إال إن األطفــال اإلن ــات العمري ــاث فــي أغلــب الفئ ــة مــع المرضــى اإلن بالمقارن
اإلنــاث مــن 4-17 ســنة فــي عــام 2015 كانــت فرصهــن بالحصــول علــى تصريــح أقــل مــن نظرائهــن مــن الذكــور، األمــر الــذي يتطلــب فحــص 

أســباب ذلــك بشــكل أكثــر عمقــاً. 

تشــير مراجعــة البيانــات التفصيليــة لشــهر نوفمبــر 2015 بــأن بعــض التخصصــات الطبيــة كان متوقــع أن تكــون نســبة رفضهــا أكثــر مــن ضعفيــن 
إلــى ســتة أضعــاف مقارنــة بتخصصــات أخــرى، ومنهــا: العظــام، جراحــة األعصــاب، الجراحــة العامــة والنســاء والتوليــد. 

منع الوصول للمرضى المصابين في المناطق الحدودية في قطاع غزة

تــم تبليــغ منظمــة الصحــة العالميــة بثــالث حــاالت لمرضــى منعــوا مــن الوصــول إلــى العــالج جــراء إصابــات فــي أكتوبــر ونوفمبــر 
 :2015

• رجــل عمــره 22 عامــا، مصــاب فــي كلتــا ســاقيه وقــد فقــد كميــات كبيــرة مــن األنســجة والعظــام احتــاج عمليــة معقــدة 	
لترقيــع العظــم متوفــرة فقــط فــي مستشــفى خارجــي. تقــدم بطلبيــن لتصريــح عــالج خــارج غــزة، ولكــن تــم رفضــه مــن قبــل 

الســلطات اإلســرائيلية، ثــم تقــدم بطلــب للمــرة الثالثــة )وحالــة الطلــب غيــر معروفــة(. 

• أصيــب رجــل أب لســتة أطفــال عمــره 39 عامــا، فــي عمــوده الفقــري ويعانــي مــن الشــلل فــي األطــراف الســفلى. تــم تحويلــه 	
ــاء فــي  ــام األطب ــة، وعــاد لغــزة بعــد تلقــي العــالج. ق ــام مــن اإلصاب ــة أي ــة لتثبيــت الفقــرات بعــد ثالث ــى الضفــة الغربي إل
مستشــفى الشــفاء بتحويلــه إلــى الضفــة الغربيــة لمزيــد مــن العــالج للســيطرة علــى التهــاب حــاد فــي مــكان العمليــة، ولكــن 

تــم رفــض طلبيــن لتصريــح عــالج. طلبــت عائلــة المريــض تحويــل الوجهــة إلــى مصــر بانتظــار فتــح معبــر رفــح. 

• تعــرض رجــل عمــره 21 عامــا إلصابــة فــي الركبــة أدت إلــى أضــرار شــديدة فــي األوردة واألعصــاب والعظــام. قــام األطبــاء 	
بتحويلــه للعــالج فــي الخــارج إلنقــاذ رجلــه مــن البتــر. تقــدم بطلبيــن لتصريــح عــالج وتــم رفضــه فــي المرتيــن. 

المصــدر: مكتــب التنســيق الفلســطيني فــي غــزة. نشــرت فــي التقريــر الشــهري لمنظمــة الصحــة العالميــة، »حريــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة لمرضــى التحويــالت 
الطبيــة مــن قطــاع غــزة، نوفمبــر 2015 )20 ينايــر 2016(«. 

شكل )12( معدل قبول طلبات التصاريح لمرضى غزة، حسب الجنس والفئة العمرية، 2015-2014

0% 20% 40% 60% 80% 100 % 

2014  

2015  

2014  

2015  

2014  

2015  

2014  

2015  

2014  

2015  

0-
3 

4-
17

 
18

-4
0 

41
-6

0 
 

من
ـر 

أكب
عام

 6
0

إناث
ذكور

المصدر: بناًء على التقارير الشهرية، مكتب التنسيق واالرتباط الفلسطيني، 2014 و 2015
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مربع )ج(: حرمان مرضى غزة من الوصول للرعاية الصحية عبر إيرز، 2014-2015: متابعة

رفضــت الســلطات اإلســرائيلية فــي عامــي 2014 و2015 حوالــي 1800 طلــب مقــدم مــن مرضــى غــزة للوصــول إلــى مرافــق الرعايــة 
ــة المرضــى بعــد منعهــم مــن  ــة فــي القــدس الشــرقية والضفــة الغربيــة وإســرائيل واألردن، وال يعــرف إال القليــل عــن حال الصحي
الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة المتخصصــة التــي كانــوا يحتاجونهــا. قامــت منظمــة الصحــة العالميــة بدراســة أثــر قيــود الوصــول 

علــى هــذه الفئــة الضعيفــة، وذلــك مــن أجــل التوصيــة بالقيــام بأعمــال مناصــرة لصحتهــم وســالمتهم. 

شــكل الذكــور 67.8% مــن مجمــوع المرضــى الـــ 1780 الذيــن منعــوا علــى مــدار العاميــن، بينمــا كانــت نســبة المرضــى اإلنــاث اللواتــي تــم 
منعهــن 32.2%. كانــت مواعيدهــم الطبيــة فــي مستشــفيات القــدس الشــرقية )47.08%( والضفــة الغربيــة )37.02%( وإســرائيل )%12.02( 
واألردن )3.8%(. أكثــر مــن نصــف المرضــى الممنوعيــن مــن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة خــالل 2014 و 2015 كانــوا بحاجــة إلــى العــالج 

الطبــي فــي واحــد مــن ثالثــة تخصصــات: العظــام 419 )23.54%(، جراحــة األعصــاب 296 )16.63%( والعيــون 240 )%13.48(. 

المنهجيــة: فــي نهايــة 2015 وبدايــة 2016 قامــت منظمــة الصحــة العالميــة بالتواصــل مــع المرضــى الذيــن رفضــت طلبــات تصاريحهــم 
ــار 10% )178( مــن قائمــة  ــم اختي ــة ووضعهــم الصحــي. ت ــة الصحي ــى الرعاي خــالل 2014 و 2015 لمتابعــة محاوالتهــم فــي الوصــول إل
المرضــى الذيــن رفضــت طلبــات تصريحاتهــم، حيــث كانــت القائمــة مصنفــة حســب تاريــخ موعــد المستشــفى. تمــت عمليــة االختيــار 
باســتخدام نهــج أخــذ العينــات العشــوائية المنتظمــة لــكل عاشــر اســم. تــم االتصــال بالمريــض أو أحــد أفــراد عائلتــه إن كان قاصــراً أو غيــر 
متــاح لالتصــال بــه، وذلــك هاتفيــاً للحصــول علــى الموافقــة الشــفوية إلجــراء مقابلــة قصيــرة باســتخدام اســتبانة شــبه منظمــة. تــم تجريــب 
االســتبانة علــى ســبعة مســتجيبين، ثــم تعديلهــا بنــاء علــى ذلــك. وقــد بقيــت كافــة معلومــات تحديــد هويــة المرضــى ســرية وغيــر معرّفــة. 

%الرقمعينة الدراسة

مشاركة المستجيبين في الدراسة

قائمة المرضى الذين رفضت طلبات تصاريحهم في 2015-2014
االختيار للدراسة

تجريب األداة
المرضى الذين تم االتصال بهم )ذ: 117، إ: 54(

• تم الرد )ذ: 95، إ:48(	
- مرضى )ذ: 64، إ: 15( )79(

- أفراد أسرة المريض )64(
• لم يتم الرد )ذ: 22، إ: 6(	

- ال مجيب )5(
- الهاتف ال يعمل )18(

- الرقم خطأ )5(
المشاركين )ذ: 92، إ: 47(

رفضوا المشاركة )ذ: 3، إ: 0(
ال تنطبق عليه شروط الدراسة )ذ: 1(

1780
178

7
171

143 

28

139
3
1

100.00
10.00
3.93

96.07
83.63 

16.37

97.20
2.10
0.70

%رقم=139النتائج

السكن حسب المحافظة

غزة
خانيونس

الشمال
الوسطى

رفح
غير محدد

58
29
18
23
10
1

41.73
20.86
16.55
12.95
7.19
0.72

الفئة العمرية

0-3 سنوات
4-17 سنة

18-40 سنة
41-60 سنة

أكبر من 60 سنة

2
8

82
38
9

1.44
5.76

58.99
27.34
6.47

العالج الموصى به

جراحة
استشارة

رعاية طبية
متابعة بموعد مسبق

تشخيص
عالج كيماوي 

إجراءات تخصصية أخرى

86
10
10
8
6
3

16

61.87
7.19
7.19
5.76
4.32
2.16

11.51
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المعرفة بحالة طلب التصريح

تم التبليغ برفض طلب التصريح
• التبليغ بالرفض من قبل مكتب التنسيق واالرتباط الفلسطيني	
• التبليغ بالرفض من قبل األمن اإلسرائيلي	

غير متاح

135
133 

2 
4

97.12
98.52 
1.48 

2.88

وسيلة الحصول على المعلومات
تأكيد خطي
تأكيد شفوي

51
88

36.69
63.31

تجربة سابقة في طلب تصريح
سافر في الماضي

لم يسافر في الماضي
غير متاح

64
71
4

46.04
51.08
2.88

رفض طلب تصريح في 
2015/2014 وما قبل

رفض في السابق
• رفض مرة واحدة	
• رفض مرات عديدة	

غير متاح

139
53 
83 

3

38.13 
59.71 
 2.16

مقابلة أمنية

تم الطلب لمقابلة أمنية 
• المريض	
• المرافق )للمرضى األطفال(	

لم يتم الطلب لمقابلة أمنية
غير متاح

30
24 
6 

106
3

21.59
17.27 
4.32 

76.26
2.16

اسباب المنع

لم يتم اإلفصاح عن السبب
سبب أمني )مريض(

سبب أمني )مرافق طفل(
وثائق ناقصة

أسباب أخرى )تشخيص، إلخ...( 

75
17
12
2

32

53.96
12.23
8.63
2.16

23.02

اإلجراء المتخذ بعد رفض طلب 
التصريح

إجراءات متخذة )157 إجراءات متعددة(
• 	ً البحث عن العالج محليا

- تحسن )6(
• الطلب من وزارة الصحة تغيير الوجهة إلى مصر	

- سافر )3(
• االستئناف عبر مؤسسة حقوق إنسان	

- تم الموافقة )20(
• تغيير المرافق	

- موافقة وسفر )4(
• إعادة تقديم طلب من خالل مكتب التنسيق واالرتباط الفلسطيني	

- موافقة )41(
لم يتم اتخاذ أي إجراء
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4.46 

45.22 

7.01 

31.21 

19.42

النتيجة في وقت المقابلة

تم العالج
• خارج غزة	
• 	ً محليا

لم يتم العالج

74
68
6

65

43.31
3.82

52.87

طول مدة تأجيل الرعاية الطبية 
)]6 مريض تم منعهم، ومن ثم 

حصلوا على الموافقة(

أقل من شهر
شهر إلى 3 أشهر
أكثر من 3 أشهر

8
37
23

11.76
54.41
33.83

النتائج والتوصيات

مــن المرجــح أن يكــون المرضــى الممنوعيــن مــن الخــروج عبــر معبــر إيــرز ذكــوراً )68%( فــي الفئــة العمريــة 18-60 عــام، )%86( 
منهــم بحاجــة إلــى الجراحــة التخصصيــة )62%(. تقريبــاً نصــف المرضــى الممنوعيــن ســافروا فــي الماضــي للعــالج الطبــي، وأكثــر مــن 
نصــف المرضــى منعــوا مــرات عديــدة. تــم طلــب واحــد مــن بيــن كل خمســة مرضــى تقريبــاً للمقابلــة األمنيــة مــع األجهــزة األمنيــة 
اإلســرائيلية كشــرط للســفر. بينمــا تــم إبــالغ 12% مــن المرضــى بأنهــم منعــوا ألســباب أمنيــة ولــم يعــرف أكثــر مــن نصــف المرضــى 
الممنوعيــن دواعــي رفــض طلــب تصريحهــم. تــم منــع 23% بادعــاء أن تشــخيصهم الطبــي لــم يســتدعي العــالج فــي الخــارج، وذلــك 
بعيــداً عــن األســباب األمنيــة. بحلــول وقــت المقابلــة فــإن 74 )47%( مــن المرضــى الـــ 139 الذيــن اتخــذوا إجــراء الحــق تمكنــوا مــن 
الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة بعــد تأخيــر امتــدت مدتــه مــن عــدة أســابيع إلــى عــدة شــهور، ولكــن بقــي 65 )53%( بــدون التمكــن 
ــي.  ــد أمن ــأي تهدي ــر مرتبطــة ب ــع المرضــى عشــوائية وغي ــة حــاالت من ــدو أن غالبي ــة لعالجهــم. يب ــة الصحي ــى الرعاي مــن الوصــول إل
كمــا أنــه ال يوجــد أي حمايــة لهــذه المجموعــة الضعيفــة مــن المرضــى لتحقيــق وممارســة حقهــم فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 

المطلوبــة فــي ظــل القيــود المشــددة الحاليــة علــى حريــة حركتهــم، وفــي ظــل حصــار غــزة الــذي يعيــق تطويــر النظــام الصحــي. 



26

منسق نشاطات »الحكومة اإلسرائيلية في المناطق« يشرح أسباب التصاريح المرفوضة للمرضى، يونيو 2015

ــى  ــرد عل ــام منســق نشــاطات الحكومــة فــي المناطــق بال ــو 2015 ق ــن فــي يوني بعــد مراجعــة قائمــة الـــ 140 مريــض الممنوعي
منظمــة الصحــة العالميــة بــأن طلبــات التصاريــح لـــ 21 مريــض رفضــت علــى أســاس االعتقــاد بــأن المرضــى »مــن المرجــح أن ال 
ــة مرضــى بالرغــم مــن انتهــاء  ــح لثالث ــم إصــدار تصاري ــاً«، وت ــج محلي ــة يمكــن أن تعال ــى غــزة« أو أن »حالتهــم الصحي يعــودوا إل
صالحيــة تصاريــح الزيــارة الخاصــة بهــم وعــدم امتالكهــم لبطاقــات هويــة صــادرة عــن الجانــب اإلســرائيلي، وتــم اســتالم 126 طلــب 

فــي مــدة أقــل مــن 7 أيــام مــن موعــد المستشــفى، األمــر الــذي ال يتيــح وقتــاً كافيــاً لمعالجــة الطلبــات. 

ــة  ــى طلباتهــم فــي الوقــت المناســب لمواعيدهــم مــع المستشــفيات إال أن ينتظــروا الرعاي ــة عل ــن ال يتلقــون إجاب ليــس أمــام المرضــى الذي
الصحيــة، األمــر الــذي يؤثــر علــى وضعهــم الصحــي والنفســي. تقــوم الســلطات اإلســرائيلية أحيانــاً بإبــالغ مكتــب التنســيق واالرتبــاط الفلســطيني 
بمعلومــات عــن الطلبــات التــي تــم تأجيلهــا لمــا بعــد موعــد المستشــفى )شــكل 13(، ومــن الواضــح أن نصــف الطلبــات المؤجلــة تكــون »تحــت 
الدراســة« مــن قبــل المســؤولين اإلســرائيليين. إن التصنيــف »غيــر مالئــم للتحويــل إلــى الخــارج« يبــدو وكأنــه تدخــل مــن قبــل المســؤولين 

اإلســرائيليين فــي القــرار الطبــي الــذي اتخــذه أطبــاء فلســطينيون. 

صورة )مريضات غزة يحتّجن ضد المصاعب التي يواجهنها في الوصول لعالج سرطان الثدي خارج غزة، 19 يناير 2016 © منظمة الصحة العالمية 

تتصــرف وزارة الصحيــة الفلســطينية بشــكل اســتباقي ضمــن حــدود إمكاناتهــا لمعالجــة بعــض المشــاكل الناجمــة عــن سياســات االحتــالل 
اإلســرائيلي والتــي يواجههــا المرضــى للوصــول للمرافــق الصحيــة.، علــى ســبيل المثــال، أكــدت وزارة الصحــة، أن ســكان غــزة الذيــن ال يحملــون 
بطاقــة هويــة )بســبب رفــض إســرائيل تحديــث ســجل الســكان علــى مــدار الســنوات الســبع الماضيــة( يجــب أال يحرمــوا مــن الوصــول إلــى 
ــة خاصــة فــي مســاعدة عــدد مــن المرضــى  ــة إصــدار أرقــام هوي ــى التحويــالت. ولقــد نجحــت عملي ــة عندمــا يحتاجــوا إل ــة الصحي الرعاي
للوصــول للرعايــة الطبيــة المطلوبــة. كمــا تحــاول الــوزارة الضغــط مــن أجــل التنســيق عبــر معبــر إيــرز للمرضــى المحتاجيــن للرعايــة الطبيــة 
العاجلــة والذيــن لــم ينجحــوا فــي الحصــول علــى تصريــح مــن مكتــب التنســيق واالرتبــاط اإلســرائيلي، علــى الرغــم مــن أن المحــاوالت ليســت 

ناجحــة دومــاً. 
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شكل )13(: األسباب المعلنة لتأجيل تصاريح مرضى غزة، 2015-2014 )%(
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ال زال تحت الدراسة
انتظار ما بعد الـمقابلة األمنية

ال يوجد رد
تغي� الـمرافق

إعادة تقديم طلب
حدد موعد آخر من الـمستشفى

بانتظار مقابلة مع جهاز األمن العام
غ� مناسب للتحويل للخارج

تم إرجاع طلب التصـريح

المصدر: بناًء على التقارير الشهرية، مكتب التنسيق واالرتباط الفلسطيني.

يمكــن اســتدعاء أي مســافر مــن غــزة لمقابلــة أمنيــة بطلــب مــن جهــاز األمــن العــام اإلســرائيلي، بمــا فــي ذلــك المرضــى ومرافقيهــم. وتحمــل 
المقابــالت فــي طياتهــا خطــر التهديــد الحتمــال وجــود عواقــب لرفــض المقابلــة، ممــا يضــع النــاس الضعفــاء تحــت الضغــط، ويمكــن أن تــؤدي 
إلــى االعتقــال. شــهدت نهايــة 2015 ارتفــاع حــاد فــي عــدد المرضــى المطلوبيــن للمقابــالت األمنيــة كشــرط للتقــدم لتصاريــح دخــول )انظــر 
ــر  ــادة مرتبطــة بتغيي ــون هــذه الزي ــن أن تك ــه يمك ــزة، فإن ــي غ ــاط الفلســطيني ف ــب التنســيق واالرتب ــا أورده مكت الشــكل 14(. وبحســب م
العناصــر األمنيــة العاملــة علــى معبــر إيــرز. حيــث قــام المســؤولون األمنيــون اإلســرائيليون فــي أكتوبــر 2015 بزيــادة عمــر المرافقيــن الذيــن 
كانــوا خاضعيــن للتدقيــق األمنــي مــن 35 عــام إلــى 55 عــام، األمــر الــذي أدى إلــى زايــادة التأخيــر فــي الــرد علــى طلبــات المرضــى]19]. إن تأخيــر 
المرافقيــن صعــب علــى وجــه الخصــوص لآلبــاء واألمهــات الشــباب الذيــن يجــب أن يرافقــوا أطفالهــم المرضــى، كمــا إن اإلجــراء األمنــي الجديــد 

يؤثــر علــى األجــداد وأقــارب الدرجــة األولــى اآلخريــن. 

شكل )14(: المرضى المستدعين لمقابلة جهاز األمن العام على معبر إيرز، حسب الشهر، 2015-2014
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المصدر: بناًء على التقارير الشهرية، مكتب التنسيق واالرتباط الفلسطيني، وزارة الصحة.

كمــا أنــه توجــد مخاطــرة علــى المرضــى والمرافقيــن أن يتــم اعتقالهــم تعســفياً وأن يخضعــوا للتحقيــق أليــام أو أســابيع أثنــاء محاولتهــم عبــور 
معبــر إيــرز، حتــى وإن كان بحوزتهــم تصريــح ســاري المفعــول )أنظــر مربــع د(. وقــد أشــار بعــض األفــراد إلــى أنهــم تعرضــوا للضغــط مــن أجــل 

اإلدالء بمعلومــات عــن آخريــن أثنــاء التحقيقــات والمقابــالت األمنيــة. 

 http://gisha.org/updates/4754 http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.689356 19]  مسلك: مركز الدفاع عن حرية الحركة[

http://gisha.org/updates/4754
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.689356
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مربع د. مرضى غزة والمرافقين والعاملين في المجال الصحي المعتقلين في 2014 و 2015

يناير 2014

مريض عمره 28 عام لديه ضعف في البصر

ــر 2014 وأطلــق ســراحه بعــد 30 يومــاً. كان فــي  ــرز فــي 6 يناي ــر إي ــى معب ــل قــوات األمــن اإلســرائيلية عل اعتقــل مــن قب

طريقــه إلــى الضفــة الغربيــة لموعــد مــن أجــل عــالج تخصصــي لمــرض فــي العيــن فــي مستشــفى خــاص. تــم إعادتــه إلــى 

غــزة بــدون الحصــول علــى العــالج الطبــي. 

يناير 2014

ابن يبلغ )34 عام( لمريض

اعتقــل مــن قبــل قــوات األمــن اإلســرائيلية علــى معبــر إيــرز فــي 16 ينايــر 2014 وأطلــق ســراحه بعــد 32 يــوم. كان فــي 

طريقــه إلــى مستشــفى فــي تــل أبيــب حيــث تــم تحويــل أبيــه البالــغ مــن العمــر 70 عامــا إليهــا بعــد عمليــة قلــب مفتــوح 

فــي نابلــس حيــث تدهــورت حالتــه الصحيــة. طلبــت المستشــفى منــه التوقيــع علــى ورقــة موافقــة علــى عــالج أبيــه. توفــي 

األب بعــد 3 أيــام مــن اعتقــال إبنــه. 

يونيو 2014

مريض عمره 42 عام يعاني من مشكلة في 

فقرات الرقبة

اعتقــل علــى معبــر إيــرز فــي 18 يونيــو 2014 وأطلــق ســراحه بعــد 16 يومــا. كان فــي طريقــه إلــى األردن للعــالج الطبــي لمــرض 

فــي عمــوده الفقــري. تــم االتصــال علــى أمــه مــن قبــل ضابــط أمــن إســرائيلي وأخبرهــا بــأن ابنهــا معتقــل في ســجن عســقالن. 

سبتمبر 2014

جريح عمره 22 عام

تــم اعتقالــه فــي مطــار بــن غوريــون فــي 11 ســبتمبر عنــد عودتــه مــن رحلــة عــالج طبــي فــي تركيــا. كان قــد تلقــى عــالج 

ــه للســفر  ــم التنســيق ل ــا. ت ــد مــن العــالج فــي تركي ــه لمزي ــات فــي البطــن فــي أغســطس 2014 وتــم تحويل محلــي إلصاب

عبــر معبــر إيــرز ومطــار بــن غوريــون كضحيــة حــرب. تحســن وضعــه بشــكل كبيــر خــالل مــدة عالجــه فــي الخــارج التــي 

امتــدت اســبوعين. عنــد عودتــه برفقــة أمــه قامــت الســلطات اإلســرائيلية باعتقالــه فــي المطــار. تمــت محاكمتــه والحكــم 

عليــه بالســجن لمــدة 13 شــهراً. 

أكتوبر 2014

مريض يحمل تصريحا يحتجز لمدة عام 

اعتقلتــه الســلطات اإلســرائيلية علــى معبــر إيــرز فــي 27 أكتوبــر وهــو فــي طريقــه إلــى المستشــفى العربــي التخصصــي فــي 

نابلــس. كانــت عمتــه ترافقــه وكان لديــه تصريــح للســفر مــن أجــل العــالج. تــم إعــادة عمتــه إلــى غــزة، وتمــت محاكمتــه 

والحكــم عليــه بالســجن لمــدة عــام. 

أكتوبر 2014

ابن يبلغ )39 عام( لمريض

ــى  ــغ مــن العمــر 68 عــام إل ــاه البال ــر يرافــق أب ــوم 27 أكتوب ــام. كان ي ــرز وأطلــق ســراحه بعــد 9 اي ــر إي اعتقــل علــى معب

مستشــفى المقاصــد فــي القــدس الشــرقية. كان لديهمــا تصاريــح أصــدرت قبــل يــوم واحــد مــن الســفر. أغمــي علــى األب 

الــذي كان محــوالً إلجــراء جراحــة فــي الصــدر بينمــا كان ينتظــر عــودة ابنــه، أعيــد األب المريــض إلــى غــزة وتــم احتجــاز 

االبــن 9 أيــام فــي ســجن عســقالن قبــل إطــالق ســراحه إلــى غــزة. 

أكتوبر 2014

أب عمره 43 عام مرافق البنه المريض 

البالغ 5 سنوات يعاني من سرطان الدم

اعتقــل علــى معبــر إيــرز عنــد عودتــه إلــى غــزة مــع ابنــه البالــغ مــن العمــر 5 ســنوات والــذي كان يتلقــى عــالج لســرطان 

الــدم فــي مستشــفى إســرائيلي. تمــت محاكمتــه والحكــم عليــه بالســجن 50 شــهراً. 

نوفمبر 2014

مريض عمره 51 عام يحمل تصريح، اعتقل 

على معبر إيرز وأطلق سراحه بعد 26 يوما 

)االعتقال الثاني(

ــه فــي األردن.  ــن أجريــت ل ــح للســفر لموعــد مراجعــة بعــد جراحــة فــي العي ــرز بينمــا كان يحمــل تصري ــر إي ــى معب اعتقــل عل

احتجزتــه الســلطات اإلســرائيلية لمــدة 26 يــوم قبــل إطــالق ســراحه فــي 14 ديســمبر 2014. كانــت هــذه المحاولــة الفاشــلة الثانيــة 

لــه لمغــادرة غــزة مــن أجــل العــالج الطبــي. تــم اعتقــال المريــض علــى معبــر إيــرز فــي 17 ســبتمبر 2014 عندمــا حــاول الســفر 

بتصريــح لنفــس الســبب. فــي المــرة األولــى تــم احتجــازه والتحقيــق معــه لمــدة 6 ســاعات قبــل إعادتــه إلــى غــزة بــدون عــالج. 

إبريل 2015

مريض عمره 25 عام لديه مشكلة في 

فقرات الرقبة

اعتقــل علــى معبــر إيــرز وأطلــق ســراحه بعــد 28 يــوم، حيــث كان فــي طريقــه إلــى موعــد فــي مستشــفى المقاصــد بســبب 

مشــكلة فــي ظهــره, تــم إطــالق ســراحه إلــى غــزة بــدون تهمــه أو محاكمــة. 

يوليو 2015

مريض عمره 21 عام ولديه ورم في الفم 

ــى المستشــفى األهلــي فــي الخليــل لعــالج ورم فــي الفــم ظهــر بعــد  ــرز بينمــا كان فــي طريقــه إل ــر إي اعتقــل علــى معب

اســتخراج ضــرس العقــل فــي مستشــفى ناصــر قبلهــا ب- 6 أشــهر. تقــدم المريــض بطلــب تصريــح للســفر عبــر حاجــز إيــرز 

فــي يونيــو مــن أجــل موعــد المستشــفى، ولكــن تــم منعــه. تقــدم بطلــب تصريــح مــرة ثانيــة، وتــم منحــه تصريــح للعبــور 

فــي 9 يوليــو 2015. كان أبــوه يرافقــه عنــد اعتقالــه فــي المعبــر. فــي إحــدى جلســات المحكمــة طلــب القاضــي تقريــر طبــي 

قبــل االســتماع للقضيــة. تــم أخــذ المريــض إلــى مستشــفى بئــر الســبع حيــث أشــارت الفحوصــات إلــى وجــود ورم حميــد. 

تــم الحكــم عليــه الحقــاً بالســجن لمــدة 10 ســنوات. 

سبتمبر 2015

مريض عيون عمره 23 عام

اعتقــل علــى معبــر إيــرز بينمــا كان فــي طريقــه إلــى مستشــفى ســان جــون فــي القــدس الشــرقية، برفقــة أبيــه. كان المريــض 

يعانــي مــن إصابــة فــي العيــن بســبب حــادث طــرق حضــر لمقابلــة األمــن اإلســرائيلي علــى معبــر إيــرز، حيــث تــم اعتقالــه. 

كان المريــض قــد تقــدم مرتيــن بطلــب تصريــح دون تلقــي أي رد علــى تلــك الطلبــات، ثــم اســتأنف عبــر مؤسســات حقــوق 

اإلنســان وحصــل علــى موافقــة علــى التصريــح. تمــت محاكمتــه فــي عــام 2015 والحكــم عليــه بالســجن لمــدة عــام. 
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نوفمبر 2015

مريض عيون عمره 31 عاما، متزوج وأب 

ألربع أطفال

اعتقــل علــى معبــر إيــرز بينمــا كان فــي طريقــه إلــى مستشــفى خــاص فــي رام اللــه فــي الضفــة الغربيــة إلجــراء زراعــة 

قرنيــة. كان لديــه تصريــح للســفر وتــم اســتدعاؤه مــن قبــل األمــن اإلســرائيلي لمقابلــة عندمــا دخــل المعبــر. تــم الحقــاً إبــالغ 

أختــه التــي كانــت ترافقــه بأنــه قــد تــم اعتقــال أخيهــا، وأنــه يتوجــب عليهــا العــودة إلــى غــزة. وجهــت ضــده الئحــة اتهــام 

ضــده وحكــم عليــه بالســجن لمــدة عــام. 

ديسمبر 2015

فني أشعة متدرب عمره 28 عام من 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اعتقــل علــى معبــر إيــرز فــي 13 ديســمبر بينمــا كان فــي طريقــه للتدريــب الطبــي، وأطلــق ســراحه بعــد 25 يــوم. يعمــل 

فنــي أشــعة فــي مستشــفى القــدس بغــزة التابــع لجمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني، وكان لديــه تصريــح ســاري المفعــول، 

وكان يســافر ضمــن مجموعــة مــن المهنييــن الصحييــن إلــى الضفــة الغربيــة للتــدرب فــي مجــال قســطرة القلــب. تــم إطــالق 

ســراحه فــي 7 ينايــر 2016 بــدون تهــم أو محاكمــة. 

المصدر: مركز الميزان لحقوق اإلنسان

الوصول عبر معبر رفح

كان معبــر رفــح نقطــة ســفر مهمــة تاريخيــاً لســكان غــزة، ممــا ســمح بســفر 4000 شــخص شــهرياً عبــر الحــدود إلــى مصــر ألســباب صحيــة، 
حتــى تــم إغــالق الحــدود بشــكل فعلــي فــي يوليــو 2013. 

كان المعبــر ممــرا هامــاً للمرضــى الذيــن منعــوا أو فضلــوا عــدم الســفر عبــر معبــر إيــرز وللمرضــى المعتاديــن علــى الســفر لمصــر مــن أجــل 
ــا يتــم تســجيل المرضــى والحــاالت اإلنســانية مــن الطلبــة والمقيميــن األجانــب علــى قوائــم  الرعايــة الصحيــة علــى حســابهم الخــاص. وحالي
األولويــة للســفر بانتظــار أيــام فتــح المعبــر غيــر المنتظمــة. وقــد تمكــن عــدد قليــل مــن المرضــى مــن الســفر مــن غــزة إلــى مصــر خــالل 2014 
و 2015، كمــا يوضــح شــكل )15(، باســتثناء الســماح للحــاالت اإلنســانية مــن مئــات الضحايــا الــذي ســمح لهــم بالســفر فــي ســيارات اإلســعاف 
فــي منتصــف 2014 لعــالج الجرحــى. وبحســب مــا أفــادت ســلطات المعبــر فإنــه فــي عــام 2014 ســافر 3117 مريــض عبــر معبــر رفــح، مــن 
خــالل تحويــالت وزارة الصحــة أو تقاريــر طبيــة خاصــة مــن أطبــاء القطــاع الخــاص. أمــا فــي عــام 2015 فقــد تمكــن 1306 مــن المرضــى فقــط 
مــن الســفر ألســباب صحيــة، ومــع بدايــة عــام 2016 كان هنــاك حوالــي 3000 مريــض مســجلين علــى قوائــم االنتظــار لــدى وزارة الداخليــة 

للســفر إلــى مصــر فــي حــال تــم فتــح الحــدود. 

شكل )15(: وصول مرضى غزة عبر معبر رفح من أجل الرعاية الصحية في مصر وغيرها، 2015-2013
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فرتة حرب غزة

المصدر: سلطات معبر رفح

وصول مرضى الضفة الغربية

يجــب علــى مرضــى الضفــة الغربيــة تقديــم طلبــات تصاريــح للســفر مــن أجــل الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة الخارجيــة، ســواًء فــي القــدس 
الشــرقية، أي داخــل األرض الفلســطينية المحتلــة، أو فــي إســرائيل. لكــن علــى النقيــض مــن قطــاع غــزة المغلــق والمحاصــر فــإن قــوات األمــن 
اإلســرائيلية تتمتــع بشــبكة أمنيــة واســعة فــي الضفــة الغربيــة وال تســتدعي المرضــى والمرافقيــن للمقابــالت األمنيــة الفرديــة. كمــا أن ســكان 
الضفــة الغربيــة يتمتعــون بحريــة وصــول مفتوحــة نســبياً إلــى األردن مــن أجــل الرعايــة الصحيــة الخاصــة. بالرغــم مــن أن الموافقــة اإلســرائيلية 

واألردنيــة مطلوبــة الجتيــاز الحــدود، إال أن الســلطات اإلســرائيلية ال تمنــع إال قليــل مــن الســكان مــن عبــور الجســر. 
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تــم توثيــق بيانــات التصاريــح مــن الهيئــة الفلســطينية العامــة للشــؤون المدنيــة بالمجمــل فــي عــام 2014، وذلــك للمرضــى والمرافقيــن 
والــزوار، وتــم توثيقهــا بالتفصيــل عــام 2015 بعــد أن تحســنت أنظمــة التوثيــق. وكمــا هــو موضــح فــي جــدول )3( فقــد كان عــدد طلبــات 
التصاريــح هــو األعلــى فــي عــام 2013 حيــث وصــل العــدد إلــى236,027، وانخفــض فــي عــام 2014 إلــى 230,712 طلبــاَ. وقــد طــرأ مزيــداً 
مــن االنخفــاض علــى طلبــات التصاريــح للوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة فــي عــام 2015، وذلــك بمقــدار الخمــس فــي الضفــة الغربيــة. ومــن 
المحتمــل أن تكــون األســباب المرجحــة لذلــك هــي بــدأ إعفــاء المرضــى والمرافقيــن مــن كبــار الســن )الذكــور 55 فمــا فــوق واإلنــاث 50 
فمــا فــوق( مــن منظومــة التصاريــح وذلــك منــذ منتصــف العــام 2015. كمــا إن بعــض الســكان يفضلــون تقديــم الطلبــات مباشــرة إلــى 
ســلطات اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية، متجاوزيــن مكتــب التنســيق واالرتبــاط الفلســطيني. ومــن الممكــن أيضــا أن يكــون هنــاك إنخفــاض 
فــي الطلــب مــن قبــل مرضــى القطــاع الخــاص للوصــول إلــى القــدس، مفضليــن مــزودي الخدمــة الصحيــة فــي الضفــة الغربيــة أو األردن 
نظــرا لســهولة الوصــول. وقــد تحســن المعــدل اإلجمالــي لقبــول طلبــات التصاريــح لمرضــى ومرافقــي الضفــة الغربيــة مــن 77.37% فــي 

2014 إلــى 83.18% فــي 2015. 

جدول )3( طلبات تصاريح مرضى الضفة الغربية ومرافقيهم، حسب الرد اإلسرائيلي 2015-2011 

20112012201320142015

النسبةالرقمالنسبةالرقمالنسبةالرقمالنسبةالرقمالنسبةالرقم

142,55081.35177,05179.69187,57879.47178,49977.37151,84283.18موافق عليه

30,35617.3239,19617.6440,21917.0440,78217.6830,69416.82مرفوض

غير متوفرغير متوفر2,3221.335,9412.678,2303.4911,4314.95مؤجل

175,228100222,188100236,027100230,712100182,537100المجموع

المصدر: المكتب المركزي للهيئة الفلسطينية العامة للشؤون المدنية، رام الله، الضفة الغربية. 

قــام الباحثــون الميدانيــون التابعــون لمنظمــة الصحــة العالميــة بإجــراء دراســة لطلبــات التصاريــح فــي كافــة محافظــات الضفــة الغربيــة الـــبالغ 
ــن بشــكل  ــات المرضــى والمرافقي ــل بيان ــن أجــل تفصي ــك م ــام 2014، وذل ــن ع ــر م ــع األخي ــي الرب ــد قدمــت ف ــت ق ــي كان عددهــا 15، والت
منفصــل. أشــارت نتائــج الدراســة )جــدول 4( إلــى أن نصــف طلبــات التصاريــح تقريبــاً )48%( للوصــول إلــى أماكــن الرعايــة الصحيــة كان قــد 
تقــدم بهــا مرضــى، وأن 80.4% تــم قبولهــا )76.5% ذكــور و 84.1% إنــاث(، وأن 14.9% رفضــت )18.5% ذكــور و 11.4% إنــاث(، بينمــا %4.7 
)4.9% ذكــور و 4.4% إنــاث( لــم تتلقــى أي رد. فــي حيــن أن معــدل الموافقــة علــى طلبــات التصاريــح كان أقــل لمرافقــي المرضــى: %76.8 
)72.3% ذكــور و 81.2% إنــاث( تــم الموافقــة عليهــا، بينمــا تــم رفــض 21.5 % )26% ذكــور و 17.2% إنــاث(، ولــم تتلقــى 1.65% أي رد )%1.7 
ذكــور و 1.6% إنــاث(. أشــارت النتائــج إلــى أن معــدالت الموافقــة كانــت أعلــى بشــكل مســتقر للمرضــى مقارنــة بالمرافقيــن، وكانــت أعلــى 

لإلنــاث مقارنــة بالذكــور، كمــا هــو موضــح فــي جــدول )4(. 

جدول )4(: طلبات تصاريح مرضى الضفة الغربية ومرافقيهم حسب الجنس والرد اإلسرائيلي، الضفة الغربية، أكتوبر – ديسمبر 2014

المؤجل )عدم وجود رد(المرفوضالموافق عليهالطلبات

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

10,99911,46322,4628,4199,65118,0702,0361,3093,3457497031,452المرضى

%49.0%51.0%76.5%84.2%80.4%18.5%11.4%14.9%6.8%6.1%6.5

المؤجل )عدم وجود رد(المرفوضالموافق عليهالطلباتالمرافقون

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

11,94612,34524,2918,63910,02518,6643,1022,1205,222205200405

%49.2%50.8%72.3%81.2%76.8%26.0%17.2%21.5%1.7%1.6%1.7

المصدر: البحث الميداني لمنظمة الصحة العالمية من بيانات كافة مكاتب التنسيق واالرتباط الفلسطينية في المناطق، 2015
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وفــي محافظتــي )أريحــا وبيــت لحــم( ســجلت أعمــار المرضــى، وتــم فحــص بيانــات التصاريــح بشــكل أعمــق لفهــم الفــوارق فــي الــردود التــي 
تــم الحصــول عليهــا خــالل نفــس الفتــرة الزمنيــة وحســب الفئــة العمريــة. ويظهــر جــدول )5( بأنــه فــي كلتــا المنطقتيــن كانــت غالبيــة طلبــات 
التصاريــح المقدمــة هــي للمرضــى مــن الفئــة العمريــة 18-40 عــام، ولكــن فــي نفــس الوقــت كانــت هــذه الفئــة هــي التــي واجهــت أكثــر 
الصعوبــات فــي الحصــول علــى التصاريــح، وحظيــت بأقــل معــدل للموافقــة. فــي مكتبــي المنطقتيــن تــم رفــض 454 طلــب تصريــح مقــدم مــن 

المرضــى، منهــا 93 طلــب للفئــة العمريــة 0-17 عــام و 48 طلــب للفئــة العمريــة األكبــر مــن 60 عــام. 

جدول )5(: طلبات تصاريح مرضى الضفة الغربية، حسب الفئة العمرية ومعدالت الموافقة اإلسرائيلية، منطقتي بيت لحم وأريحا، أكتوبر – 
ديسمبر 2014

نسبة الموافقة حسب الفئة العمريةمجموع الطلبات حسب الفئة العمرية

بيت لحمأريحابيت لحمأريحا

3 – 0%7.0%5.9%96.3%85.9

17 – 4%15.6%17.4%97.5%86.5

40 – 1[%38.8%34.9%91.9%83.4

 60 - 41%29.1%31.0%94.2%86.5

84.1%98.6%10.7%9.5%60 فما فوق

المصدر: البحث الميداني لمنظمة الصحة العالمية من مكاتب المناطق الفلسطينية في بيت لحم وأريحا، 2015. 

تحســن معــدل قبــول طلبــات التصاريــح الطبيــة للمرضــى والمرافقيــن فــي الضفــة الغربيــة فــي عــام 2015 مقارنــة بعــام 2014، باســتثناء 5 مــن 
المحافظــات الخمســة عشــر – دورا، جنيــن، قلقيليــة، ســلفيت، وطوبــاس )شــكل 16(. 

شكل )16(: معدالت قبول طلبات تصاريح الوصول للرعاية الصحية في الضفة الغربية، لمرضى ومرافقي 
الضفة الغربية، حسب المنطقة، 2015-2014
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وفقــاً لدراســة أجرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة علــى عينــة مــن الــردود علــى الطلبــات التــي تــم تقديمهــا خــالل آخــر ثالثــة أشــهر مــن عــام 
2014 )شــكل 17(، فقــد كان »األمــن« هــو الســبب األكثــر اعتمــادا مــن قبــل مســؤولي اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية فــي رفــض طلبــات الســفر 
المقدمــة مــن قبــل المرضــى والمرافقيــن إلــى مستشــفيات القــدس، وفــي 38% مــن الطلبــات المرفوضــة للمرضــى والمرافقيــن كان »األمــن« أو 
عــدم ذكــر أي ســبب إطالقاَهــو الحــال. وتعتبــر هــذه النتائــج متســقة مــع الدراســات التــي أجرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة خــالل الســنوات 
الماضيــة. يتعيــن علــى المرضــى االلتــزام بعــدد مــن القيــود البيروقراطيــة مــن أجــل الحصــول علــى تصريــح للوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة: 
علــى ســبيل المثــال عليهــم أن يســلموا أي نــوع آخــر مــن التصريــح بحوزتهــم، مثــل تصاريــح العمــل والتجــارة، وكان هــذا هــو ســبب الرفــض 
فــي 13% مــن الحــاالت، كمــا يجــب أن يكــون بحوزتهــم بطاقــة شــخصية ممغنظــة )تصدرهــا إســرائيل(، ويجــب أن تكــون بياناتهــم محّدثــة فــي 
بطاقــة الهويــة، وإذا كان مرافقــاً للمريــض فــإن عليــه أن يكــون أحــد األقربــاء ولديــه تصريــح ســاري المفعــول – وكان ذلــك هــو الســبب فــي 

19% مــن حــاالت الرفــض. 
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شكل )17(: األسباب المعلنة لرفض التصاريح الصحية لمرضى ومرافقي الضفة الغربية، الربع الرابع 2014

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

أسباب أمنية

مرافقيـن

مرضـى

أسباب أخرى
بدون سبب

يحمل تصـريح آخر
يفتقد لتقرير طبـي

عنوان خاطئ
بطاقة هوية خاطئة

يفتقد إلشعار موعد الـمستشفى
اشتباه تزوير يف التقرير الطبي

الطلب يحتاج مزيد من الـمعلومات
الطلب قريب جداً من موعد الـمستشفى

شبهة تزوير يف الطلب
يفتقد لبطاقة ممغنظة سارية الـمفعول

الـمريض له عدد كايف من الـمرافق�
ال يوجد تصـريح للمريض

العالقة األسـرية التي تربطه بالـمريض غيـر مناسبة

المصدر: مكاتب التنسيق واالرتباط الفلسطينية في الحافظات، الهيئة العامة للشؤون المدنية، الضفة الغربية

ــات  ــض طلب ــم رف ــن ت ــرة مم ــة خطي ــاكل صحي ــم مش ــى لديه ــع مرض ــالت م ــراء مقاب ــام 2015 بإج ــي ع ــة ف ــة العالمي ــة الصح ــت منظم قام
تصاريحهــم للوصــول إلــى مستشــفيات القــدس الشــرقية، ومنهــم مــن تــم رفضــه عــدة مــرات. وقــد كان العديــد مــن هــؤالء المرضــى قــد منحــوا 
تصاريــح فــي الســابق، ثــم رفضــوا بعــد ذلــك دون توضيــح الســبب. ومــن بيــن تلــك المقابــالت كانــت مقابلتيــن مــع والديــن ألطفــال مرضــى 
تــم رفــض طلــب مرافقتهــم ألطفالهــم )أنظــر مربــع و(. يحصــل المرضــى أحيانــاً علــى الموافقــة علــى طلباتهــم للوصــول للخدمــات الصحيــة مــن 

خــالل االســتئناف عبــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. 

صورة )أم ترافق ابنتها في معبر إيرز للحصول على الرعاية الصحية © منظمة الصحة العالمية(
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مربع )ه(: مرضى الضفة الغربية ومرافقيهم الممنوعين: دراسة حاالت

رجل عمره 38 عام من أبو ديس، يعاني 

من مرض في العيون والسكري والتهاب 

المفاصل الروماتويدي 

أســير ســابق رفضــت طلبــات التصريــح التــي تقــدم بهــا مــراراً ألســباب أمنيــة، للتوجــه إلــى مستشــفى ســان جــون لعــالج 

الدمــع المزمــن وااللتهــاب والرؤيــة غيــر الواضحــة فــي عينــه اليمنــى. كمــا تــم رفــض وصولــه إلــى مستشــفى المقاصــد 

للعــالج التخصصــي للســكري والتهــاب المفاصــل الروماتويــدي علــى مــدار 6 ســنوات بعــد ســجنه. كان آخــر طلــب تقــدم 

بــه فــي مــارس 2015. 

رجل عمره 40 عام من بيت لحم لديه 

مضاعفات جراء إصابة في القدم

تــم رفــض طلــب تصريحــه للوصــول بشــكل منتظــم إلــى مستشــفى المقاصــد للمتابعــة والعــالج لمضاعفــات إصابــة فــي 

القــدم. تمكــن مــن الوصــول إلــى مستشــفى المقاصــد فــي 12 مايــو 2014 إلجــراء عمليــة جراحيــة فــي القــدم كحالــة 

طارئــة، ولكــن تــم منعــه مــن الوصــول المنتظــم للمتابعــة. تــم الموافقــة علــى 14 طلــب مــن بيــن 21 طلبــا تقــدم بهــا. 

ويعانــي المريــض مــن التهــاب وزيــادة حــدة األلــم الــذي قيــد حركتــه. 

رجل عمره 22 عام من بيت أمر في الخليل 

يحمل دبلوم في التمريض، يعاني من 

مشاكل في النظر وتهتك في الغضروف 

المفصلي لركبته اليمنى

ــة  ــي الضف ــر ف ــر متوف ــة غي ــس القرني ــى مستشــفى ســان جــون إلجــراء فحــص تخصصــي لتضاري ــه إل ــض وصول ــم رف ت

الغربيــة. تقــدم بآخــر طلــب فــي فبرايــر 2015. كمــا يحتــاج استشــارة طبيــة بخصــوص ركبتــه فــي مستشــفى المقاصــد. 

لــم يتــم اعتقالــه مســبقاً، ولكــن تــم رفضــه ألســباب أمنيــة.

رجل عمره 22 عام من بيت أمر في الخليل 

يعاني من مرض نقص تروية القلب

ــه  أســير ســابق منــع مــن الوصــول إلــى مستشــفى تــل هاشــومير لمتابعــة العــالج لمــرض فــي القلــب، بالرغــم مــن أن

ســبق أن تلقــى العــالج فــي تلــك المستشــفى. قــدم التمــاس مــن خــالل مؤسســة حقــوق إنســان ولكــن لــم يحصــل علــى 

تصريــح. 

رجل عمره 45 عام ومتزوج وله 3 أطفال 

من بيت أمر في الخليل يعاني من مرض 

القرنية

منــع فــي فبرايــر 2015 مــن الوصــول إلــى مستشــفى ســان جــون للعــالج التخصصــي. تــم رفضــه 4 مــرات ألســباب أمنيــة 

وقــدم التمــاس عبــر مكتــب التنســيق واالرتبــاط الفلســطيني، ولكــن لــم يحصــل علــى تصريــح. كان قــد اعتقــل لمــدة 

شــهرين عندمــا كان فــي ســن المراهقــة. ليــس لديــه تأميــن صحــي. ســافر إلــى األردن الستشــارة طبيــة، ولكــن لــم يســتطع 

تحمــل تكلفــة العــالج الموصــى بــه، وعــاد إلــى الضفــة الغربيــة. 

 امرأة عمرها 40 عام من روجيب في 

نابلس، مضاعفات من جراحة في المعدة

عانــت المريضــة مــن مضاعفــات بعــد جراحــة فــي المعــدة وتســع محــاوالت مــن الجراحــة التصحيحيــة )فــي الخليــج 

واألردن ونابلــس( قبــل أن يتــم تحويلهــا إلــى مستشــفى المقاصــد فــي القــدس. تقدمــت المريضــة ووالدهــا الــذي كان 

ــاد  ــاء كانــت مــزورة. بعــد ازدي مرافقهــا بثــالث طلبــات فــي فبرايــر 2015، ولكــن تــم رفضهــا بحجــة أن تقاريــر األطب

حــدة األلــم علــى مــدار عــدة أشــهر تمكنــت فــي النهايــة مــن الوصــول إلــى المستشــفى بالتنســيق كحالــة طارئــة فــي 

ســيارة إســعاف. 

رجل عمره 35 عام من رمانة يعاني من 

إصابة في العمود الفقري جراء حادث عمل 

في موقع بناء داخل إسرائيل، طلب منه 

توظيف حارس أمن

ــى أي  ــم يتلق ــدار 4 ســنوات، ولكــن ل ــى م ــي إســرائيل عل ــح للعــالج ف ــن التصاري ــر م ــض كثي ــم إعطــاء المري ت

ــس  ــول لنف ــر 2015 للوص ــي فبراي ــب ف ــم الطل ــاد تقدي ــا أع ــبتمبر 2014. عندم ــي س ــدم ف ــه المق ــى طلب رد عل

المستشــفى اإلســرائيلي لموعــد مراجعــة، تــم رهــن تصريحــه بتوظيــف حــارس مــن شــركة أمنيــة لمرافقتــه، األمــر 

الــذي لــم تســتطيع عائلتــه تحمــل تكاليفــه. وضعــه الصحــي ســيء جــداً: فقــد الســمع وال يســتطيع المشــي أو 

ــاء بنفســه.  االعتن

مرافقة لمريضة: أم مرافقة البنتها البالغ 

عمرها 8 سنوات من أبو ديس تعاني من 

مرض في القلب

تــم رفــض طلــب تصريحهــا مرتيــن ألســباب أمنيــة، ولــم تســتطيع أن ترافــق ابنتهــا الصغيــرة إلــى قســم أمــراض القلــب فــي 

مستشــفى المقاصــد، بالرغــم مــن أن األم تحصــل علــى تصاريــح لزيــارة أخيهــا المعتقــل فــي إســرائيل. 

مرافق مريض: أب لطفلة عمرها 6 سنوات 

من بيت لحم تعاني من التهاب الكبد 

الفيروسي والفشل الكلوي 

ــاً للعــالج الطــارئ غيــر  ــا لعــالج الكلــى أســبوعياً، وأحيان تــم منعــه مــن مرافقــة ابنتــه إلــى مستشــفى أوغســتا فيكتوري

ــب  ــل طل ــن تحوي ــى المستشــفى لحي ــت إل ــل البن ــع تحوي ــى من ــع األب أدى أيضــاً إل ــة. من ــة الغربي ــر فــي الضف المتوف

المرافقــة إلــى األم. وعندمــا تطلــب األمــر وجــود األب للموافقــة علــى عــالج المستشــفى قــام بتقديــم التمــاس إلــى اللجنــة 

الدوليــة للصليــب األحمــر، وتــم منحــه تصريــح ألربــع مــرات. 

حرية وصول سيارات اإلسعاف إلى القدس

ــدان. يمكــن لســيارات اإلســعاف أن  ــاس فــي المي ــع مــن معالجــة الن ــك المن ــا، وكذل ــع ســيارات إســعاف مــن الدخــول لمنطقــة بعينه ــم من ت
تتعــرض لتأخيــرات مســتهلكة للوقــت مــن خــالل إجبارهــا علــى االنتظــار مــن قبــل الطواقــم اإلســرائيلية المدنيــة والعســكرية علــى الحواجــز، 
حتــى فــي حــال حصــول المستشــفى المحــول والمستشــفى المســتقبل علــى تنســيق مســبق لعمليــة التحويــل مــن اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية. 

تعــد جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني هــي المــزود الرئيســي لخدمــات الطــوارئ فــي الضفــة الغربيــة. تســتخدم الجمعيــة إجــراءات »ظهــر-
إلى-ظهــر« ألغلــب رحالتهــا مــن الضفــة الغربيــة إلــى القــدس الشــرقية، وذلــك لتالفــي التأخيــر أثنــاء الســعي للوصــول عبــر حواجــز القــدس. هذا 
األمــر يعنــي بــأن ســيارة إســعاف حاملــة للوحــة ترخيــص الضفــة الغربيــة تنقــل المريــض علــى النقالــة إلــى ســيارة إســعاف عليهــا لوحــة ترخيــص 
القــدس تنتظرهــا علــى الحاجــز. تتــم هــذه العمليــة فــي العــراء وتؤخــر تحويــل المريــض عشــرة دقائــق كحــد أدنــى، وفــي الغالــب لفتــرة أطــول 

مــن ذلــك بســبب الفحــص األمنــي مــن قبــل طواقــم الحواجــز. 
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فــي عــام 2015 كان حجــم تحويــالت إســعافات جمعيــة الهــالل األحمــر إلــى القــدس أعلــى بنســبة 50% مقارنــة بعــام 2014 )1420 مقارنــة بـــ 
946(، ولكــن معــدل الوصــول المباشــر إلــى القــدس تحســن. فقــد نجحــت 16% مــن محــاوالت الوصــول المباشــر للقــدس عــام 2015، كمــا هــو 
مبيــن فــي شــكل )18(، وهــو أعلــى بشــكل ملحــوظ عــن عــام 2014 عندمــا ســمح لســيارات اإلســعاف بالوصــول المباشــر إلــى القــدس فــي %7.8 

مــن المحــاوالت فقــط، وكانــت النســبة 6.9% فــي عــام ]20]2013. 

شكل )]1(: سيارات إسعاف جمعية الهالل األحمر الفلسطيني التي سمح لها بالدخول المباشر إلى القدس، 2015-2011
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كانــت ســيارات إســعاف منطقــة الخليــل األكثــر عرضــة للمنــع مــن الدخــول المباشــر إلــى القــدس الشــرقية، وذلــك بســبب الوقــوف علــى حاجــز 
بيــت لحــم، األمــر الــذي تطلــب نقــل المرضــى ظهر-إلى-ظهــر بيــن ســياراتي اإلســعاف، كمــا هــو مشــار لــه فــي البيانــات فــي جــدول )6( 

جدول )6(: حرية وصول سيارات إسعاف جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إلى القدس الشرقية، حسب المعبر، 2015-2013

201320142015

 منطقة االسعاف 
األصلية

طريق الوصول 
للقدس

دخول مباشراالجمالي
االنتقال الى 
اسعاف آخر

دخول مباشراالجمالي
االنتقال الى 
اسعاف آخر

دخول مباشراالجمالي
االنتقال الى 
اسعاف آخر

نابلس

معبر قلنديا

6206225025692049

2102150521615قلقيلية

000000000طوباس

470471701732725طولكرم

50815074552543058595490البيرة

3903910010660جنين

الخليل
معبر بيت لحم

246462003373230557060510

159291309010801102585بيت لحم

3513472527720معبر الزعيمأريحا

11177710409466987714202261194اإلجمالي

%6.9%93.1%7.3%92.7%15.9%84.1

المصدر: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، 2016

التقرير السنوي لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني لعام 2014.   [20[
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3.3 حرية وصول العاملين في الرعاية الصحية وسيارات اإلسعاف إلى القدس الشرقية

غزة

يســاعد المكتــب الفرعــي لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي غــزة بالتنســيق عبــر اإلنترنــت لطلبــات الوصــول مــن وإلــى غــزة للعامليــن فــي الرعايــة 
الصحيــة لحضــور أنشــطة التدريــب واالجتماعــات المتعلقــة بالمجــال الصحــي. يشــمل ذلــك موظفــي منظمــة الصحــة العالميــة وموظفــي وزارة 
الصحــة والشــركاء مــن القطــاع الصحــي، والوفــود الطبيــة الزائــرة. يبيــن جــدول 7 معلومــات عــن أعــداد »الموافقــة« و »الرفــض« للعامليــن فــي 
الرعايــة الصحيــة الذيــن طلبــوا الســماح لهــم بالوصــول عبــر معبــر إيــرز خــالل الفتــرة مــن 2014 إلــى 2015. يظهــر جــدول )8( بــأن حــاالت 

الموافقــة كانــت أعلــى بقليــل فــي عــام 2015 مقارنــة بعــام 2014، ولكــن عــدد طلبــات التصاريــح انخفــض بنســبة 40% تقريبــاً فــي 2015. 

جدول)7(: حرية الوصول عبر إيرز للعاملين في الرعاية الصحية، 2014 و 2015

مرفوضةموافق عليهاعدد الطلبات المقدمة

2014222)%86.4( 19230

2015136)%88.2( 12016

المصدر: مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة

القدس الشرقية

تعتبــر حريــة الوصــول إلــى المستشــفيات الســت غيــر الربحيــة فــي القــدس الشــرقية والتــي تعتبــر مستشــفيات التحويــالت الرئيســية للنظــام الصحــي 
الفلســطيني العــام معضلــة للعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة القاطنيــن فــي الضفــة الغربيــة وال يحملــون بطاقــات هويــة القــدس. يجــب علــى هــؤالء 
العامليــن تقديــم طلــب تصريــح كل ســتة أشــهر، ويســمح لهــم بالدخــول عبــر حواجــز محــددة فقــط. فــي العــام 2013 ومــن بيــن عــدد 1117 مــن 
العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة الذيــن قدمــوا طلبــات تصاريــح فقــد تــم رفــض التصاريــح لـــ 12 منهــم وإصــدار تصاريــح لمــدة 3 أشــهر فقــط لـــ 14 
آخريــن. الســنوات التــي تــم دراســتها مبينــة فــي جــدول )9( تظهــر أن المستشــفيات الســت فــي القــدس الشــرقية أفــادت أنــه فــي عــام 2014 تــم 
تقديــم 1528 طلــب لتصاريــح دخــول لطواقــم المستشــفيات مــن أجــل الوصــول إلــى العمــل. وفــي الوقــت الــذي تــم منــح تصاريــح للغالبيــة، فقــد 
تــم إصــدار تصاريــح مدتهــا 3 أشــهر لـــ 32 عامــل فــي الرعايــة الصحيــة بــدالً مــن تصاريــح لمــدة 6 أشــهر، وتــم رفــض طلبــات 19 مــن العامليــن فــي 
الرعايــة الصحيــة. ارتفــع عــدد الطلبــات إلــى 1554 فــي عــام 2015، وارتفــع معــدل الموافقــة قليــالً إلــى 97%، مــع إعطــاء 32 عامــل تصريــح لمــدة 3 

شــهور ورفــض 15 طلــب. وفــي عــام 2015 منــح بعــض األطبــاء والممرضيــن تصاريــح لقيــادة ســياراتهم إلــى القــدس علــى أســاس تجريبــي. 

جدول )](: طلبات تصاريح طواقم مستشفيات القدس الشرقية للوصول إلى أماكن العمل، 2015-2014

مكان العمل

20142015

االجمالي
الموافق عليه

)6 أشهر(
الموافق عليه

)3 أشهر(
االجماليالمرفوض

الموافق عليه
)6 أشهر(

الموافق عليه
)3 أشهر(

المرفوض

2102073021020730مستشفى سان جوزيف

676205595900مستشفى األميرة بسمة

6556272086556252010مستشفى المقاصد الخيرية 

3743619439137894ستشفى أوغستا فيكتوريا

1221210112512401مستشفى جمعية الهالل األحمر للوالدة

100990111411400مستشفى سان جون للعيون

152814773219155415073215اإلجمالي

%96.7%2.1%1.2%97.0%2.1%0.96

المصدر: مستشفيات القدس الشرقية. 

وتعــد مستشــفيات القــدس الشــرقية مهمــة أيضــاً كونهــا مراكــز التدريــب الرئيســية لطــالب الطــب الفلســطينيين. وقــد أجريــت دراســة مســحية فــي 
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عــام 2014 مدعومــة مــن منظمــة الصحــة العالميــة]21] بســؤال 36 طالــب طــب مــن جامعــة القــدس فــي أبــو ديــس، التــي تقــع وراء جــدار الفصــل، حــول 
حريــة وصولهــم إلــى أماكــن تدريبهــم اإلكلينيكــي. أفــاد نصــف الطلبــة إلــى تعرضهــم لتأخيــر غيــر متوقــع ومواجهــة مصاعــب علــى الحواجــز، وعــزو ذلــك 
إلــى تعســف الجنــود. كمــا تــم رفــض طلبــات تصاريــح 7 طلبــة للوصــول لمستشــفيات التدريــب، وهــو قيــد وصفــوه بأنــه عقبــة كبيــرة أمــام تعلمهــم. 

3.4 حرية وصول الفلسطينيين في المنطقة ج إلى خدمات الرعاية األولية]22]
التــي  )ج(  المنطقــة  تشــكل 
الســيطرة  تحــت  زالــت  ال 
العســكرية  اإلســرائيلية 
الضفــة  مــن   %62 والمدنيــة 
ســكانها  ويواجــه  الغربيــة، 
البالــغ عددهم 300,000 نســمة 
حريــة  فــي  خاصــة  مشــاكل 
الحركــة. تعتبــر حريــة الوصــول 
الصحيــة  الخدمــات  إلــى 
للفلســطينيين  صعبــاَ  تحديــاً 
القاطنيــن فــي المنطقــة )ج(. 
وتشــير المقابــالت التــي أجرتهــا 
العالميــة  الصحــة  منظمــة 
ــكان 8  ــع س ــام 2016 م ــي ع ف
تجمعــات محليــة بــأن المناطق 
األكثــر إشــكاالً هــي التــي تقــع 
بالقــرب مــن المســتوطنات، أو 

مــن جــدار الفصــل، أو المناطــق العســكرية، أو المناطــق المغلقــة ببوابــات )خاصــة التجمعــات المحليــة للبــدو(، أو المناطــق التــي ال يمكنهــا 
ــة  ــر صعوب ــح أكث ــة أصب ــق الصحي ــى المراف ــفر إل ــا أن الس ــا. كم ــاع تكلفته ــالت أو ارتف ــر المواص ــدم توف ــبب ع ــات بس ــى الخدم ــول إل الوص
بســبب الحاجــة إلــى التنقــل عبــر طــرق التفافيــة حــول المســتوطنات، أو الجــدار الــذي يتداخــل مــع األرض، وبســبب عبــور أنــواع مختلفــة 
ــررة  ــداءات المتك ــراء االعت ــلحين ج ــتوطنين المس ــن المس ــف م ــرض للعن ــر التع ــون خط ــة )ج( يواجه ــكان المنطق ــا أن س ــز. كم ــن الحواج م

ألغــام أرضيــة]23].  المســلحة ومــن تواجــد  والمواجهــات 

تشــير دراســة مســحية أجريــت علــى التجمعــات الســكانية الضعيفــة]24]، بــأن أكثــر مــن ثلثــي التجمعــات المحليــة فــي المنطقــة )ج( والبالــغ 
عددهــا 351 تجمعــاً بوجــود درجــات مــن الصعوبــة فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، مــع وجــود وصــول ســيء جــداً للخدمــات الصحيــة 
فــي واحــدة مــن بيــن كل أربــع تجمعــات]25]. لــم يكــن هنــاك أي خدمــات صحيــة فــي 82 تجمــع محلــي، ســواًء عيــادة رعايــة أوليــة، أو عيــادة 
متنقلــة، وفــي حوالــي نصــف هــذه التجمعــات كان يتوجــب علــى الســكان الســفر أكثــر مــن 30 كيلومتــر للوصــول إلــى عيــادة. أمــا بالنســبة 
لمحافظــات جنيــن والخليــل وطوبــاس فقــد ســجلت أكبــر عــدد مــن التجمعــات المحليــة ذات الوصــول الســيء للخدمــات الصحيــة، وحتــى فــي 
منطقتــي رام اللــه ونابلــس التــي فيهــا مراكــز خدمــات رئيســية، فــإن نصــف التجمعــات المحليــة فــي منطقــة )ج( والبالــغ مجموعهــا 26 تجمعــاً 
عانــت مــن الوصــول الســيء جــداً للرعايــة الصحيــة. وفــي حــال وجــدت عيــادات فإنهــا قــد تعمــل لعــدد محــدود جــداً مــن الســاعات وتفتقــد 

إلــى الطواقــم المتخصصــة واألدويــة والمختبــرات األساســية. 

ســارة شــهاوي، )2014( »توجهــات طلبــة الطــب الفلســطينيون حــول عقبــات الوصــول لمواقــع مستشــفيات التدريــب اإلكلينيكــي«، )ملخــص(، تــم تقديمــه فــي مؤتمــر تحالــف   [21[

ــارس 2015.  ــروت، م ــة )LPHA(، بي ــطيني للصح ــيت الفلس النس

 https://www.ochaopt.org/documents/atlas_2015_web.pdf  [22[

أعلن عن مقتل راعي فلسطيني عام 2014 بسبب انفجار لغم أرضي وذلك في إبزيق في منطقة طوباس.  [23[

مشــروع موجــز بيانــات مواطــن الضعــف+ دراســة مســحية لعــام 2015 التابــع لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية والجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني معتمــدة علــى المقابــالت   [24[

مــع رؤســاء المجالــس القرويــة وممثلــي المجتمــع. 

تســجيل أعلــى مســتوى مــن الضعــف الصحــي تحقــق وفــق مؤشــرات مرجحــة < 50%. المؤشــرات كانــت: موقــع منطقــة ج، مركــز رعايــة أوليــة خــارج التجمــع، عيــادة متنقلــة تخــدم   [25[

التجمــع، المســافة )والتكلفــة والعقبــات( ألقــرب مركــز صحــي، اإلغالقات/الحواجــز فــي المنطقــة، عــدم إتاحــة الوصــول للطواقــم المحترفــة أو عــدم وجــود مركــز صحــي تخصصــي، 
وترجيــح حجــم الســكان والضعــف الشــديد فــي قطاعــات أخــرى مثــل الطعــام والمــاء والوصــول لــألرض وقضايــا الحمايــة. 

صــورة )ســكان قريــة عانيــن البالــغ عددهــم 5000 فــي منطقــة )ج( فــي جنيــن يجــدون بــأن الخدمــات المحليــة محــدودة ويســافرون إلــى 
مستشــفى جنيــن علــى بعــد 18 كيلومتــر، واألمــر يتطلــب تصريــح، ســاعات ســفر، وتكلفــة عاليــة للمواصــالت. © منظمــة الصحــة العالميــة( 

https://www.ochaopt.org/documents/atlas_2015_web.pdf
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 املنطقة ج يف الضفةالغربية - 2017
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حرية الوصول لخدمات الطوارئ

ــوارئ  ــي الط ــة ف ــوت العاجل ــاالت الحياة-أو-الم ــة، وح ــاالت الحرج ــة الح ــريعا لمعالج ــة س ــات الصحي ــى الخدم ــول إل ــون الوص ــب أن يك يج
الصحيــة مثــل الــوالدة، والنوبــات القلبيــة، والحــوادث، وعضــات الحيوانــات )خاصــة لدغــات األفعــى والعقــرب(. يفيــد ســكان المنطقــة )ج( بــأن 
الوصــول إلــى خدمــات الطــوارئ األكثــر تحديــاً وخطــورًة يكــون فــي الليــل وخــالل األعيــاد اإلســرائيلية عندمــا ال يكــون هنــاك مواصــالت عامــة 
وعندمــا تكــون الطــرق بالقــرب مــن المســتوطنات مغلقــة. وصــف أب مــن قريــة كيســان الفلســطينية الصغيــرة علــى بعــد 11 كيلومتــر مــن 
بيــت لحــم ظــروف وفــاة اثنيــن مــن أطفالــه مؤخــراً بســبب أمــراض قلبيــة مفاجئــة، »اتصلنــا باإلســعاف ولكنهــا واجهــت مشــكلة وتأخــرت فــي 
الوصــول. ابنــي البالــغ مــن العمــر 24 عامــا فقــط مــات قبــل الوصــول إلــى المستشــفى فــي بيــت جــاال. كمــا أن أختــه البالغــة مــن العمــر 27 

عامــا وهــي أم لطفليــن ماتــت فــي ظــروف مشــابهة قبــل ســنتين«. 

الفئات الضعيفة داخل المجتمعات الضعيفة 

ــار الســن واألشــخاص  ــل النســاء واألطفــال وكب ــة، مث ــة الصحي ــى الرعاي ــر جــراء ســوء الوصــول إل ــر بعــض قطاعــات المجتمــع بشــكل أكب تتأث
مــن ذوي اإلعاقــات. النســاء أكثــر ضعفــاً أثنــاء الحمــل والــوالدة ورعايــة حديثــي الــوالدة، بينمــا قــد يحتــاج األطفــال المرضــى والرّضــع الرعايــة 
الطارئــة أثنــاء الليــل، ويعتمــد كبــار الســن وذوي اإلعاقــات علــى اآلخريــن للوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة. كمــا أن مجــرد العلــم بــأن الوصــول 
إلــى الرعايــة الصحيــة قــد يكــون صعبــاً وخطيــراً فــي بعــض الفتــرات يشــكل أيضــاً عامــل ضغــط نفســي ويمكــن أن يؤثــر ســلبا علــى الصحــة 

بشــكل مباشــر. 

يعــزل جــدار الفصــل كثيــر مــن القــرى فــي المنطقــة )ج( عــن احتياجاتهــا األساســية – األرض، الماشــية والزراعــة، مصــادر الميــاه، والكهربــاء 
– وكلهــا محــددات أساســية للصحــة. إن غالبيــة الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر وال يســتطيعون تغطيــة نفقــات الخدمــات الصحيــة مــن 
جيوبهــم بســهولة. كمــا أن التكلفــة اإلضافيــة الناجمــة عــن البحــث عــن رعايــة خاصــة أو خدمــات طــوارئ قــد تكــون كارثيــة عليهــم. وتفيــد 
التجمعــات المحليــة التــي تتلقــى خدمــات العيــادات المتنقلــة بعــدم تيقنهــم مــن اســتمرار مثــل هــذه الخدمــات، ومــن جــودة واســتمرارية 

الخدمــات المقدمــة. 

حرية الوصول إلى الرعاية الصحية في السجون اإلسرائيلية

إن حريــة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة لألســرى الفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة البالــغ عددهــم 6000 معتقــل فــي مراكــز 
التوقيــف والســجون فــي إســرائيل، وللفلســطينيين المعتقليــن فــي المراكــز العســكرية اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة تفتقــد إلــى الشــفافية 
واإلشــراف مــن قبــل وزارة الصحــة اإلســرائيلية، كمــا ال يتــم إعطــاء األطبــاء الخارجييــن المســتقلين حريــة وصــول كافيــة أو فــي الوقــت المطلــوب 
]26]. إضافــة إلــى قانــون جديــد حــول معالجــة المضربيــن عــن الطعــام تــم إقــراره فــي يوليــو 2015 يثيــر القلــق حــول األخالقيــات المتعلقــة 

بصحتهم]27].  

يشــير تقريــر حــول األوضــاع الصحيــة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة أجرتــه بعثــة مســتقلة فــي مايــو 2016 تابعــة لجمعيــة الصحــة العالمية]]2] 
ــي  ــة ف ــات الصحي ــى أن الخدم ــر إل ــة بالنســبة لألســرى الفلســطينيين: »تشــير التقاري ــل معضل ــزال تمث ــة ال ت ــة الطبي ــى أن الوصــول للرعاي إل
الســجون تعانــي مــن نقــص فــي العامليــن، وتوصــف مرافــق الرعايــة المتوفــرة بأنهــا غيــر مالئمــة. كمــا أنــه غالبــاً مــا يتــم تأجيــل العــالج الطبــي 
فــي الســجون وكذلــك التحويــل إلــى خدمــات التشــخيص المتخصصــة التــي يكــون التأجيــل فيهــا لعــدة أشــهر. إضافــة إلــى أن خدمــات صحيــة 

هامــة مثــل خدمــات التأهيــل والصحــة النفســية غيــر كافيــة داخــل الســجون«. 

مخاطبة من أطباء لحقوق االنسان – إسرائيل )PHR-Israel( إلى منظمة الصحة العالمية، »برنامج الصحة في السجون – منظمة الصحة العالمية«، ديسمبر 2014  [26[

http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/un- ،شــاركت منظمــة الصحــة العالميــة بالتوقيــع علــى بيــان أمــم متحــدة مشــترك فــي 2015 يحــذر مــن التغذيــة القســرية  [27[

joint-statement-on-new-israeli-law-on-force-feeding-of-detainees.html

http://apps.who.int/gb/Statements/Report_Palestinian_territory/ .2016 ــر ــة، فبراي ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األراض ــة ف ــاع الصحي ــي لألوض ــم ميدان ــن تقيي ــر ع تقري  [2[[

Report_Palestinian_territory-en.pdf

http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/un-joint-statement-on-new-israeli-law-on-force-feeding-of-detainees.html
http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/un-joint-statement-on-new-israeli-law-on-force-feeding-of-detainees.html
http://apps.who.int/gb/Statements/Report_Palestinian_territory/Report_Palestinian_territory-en.pdf
http://apps.who.int/gb/Statements/Report_Palestinian_territory/Report_Palestinian_territory-en.pdf
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3.5 االعتداءات على الصحة في 2014 و 2015 وأثرها على حرية الوصول 
ــة،  تعمــل منظمــة الصحــة العالميــة مــع شــركاء فــي الصحــة مــن أجــل توثيــق حــوادث العنــف التــي تتعــرض لهــا أو تهــدد المرافــق الصحي
وســيارات اإلســعاف، والطواقــم الطبيــة، والمرضــى وعائالتهــم. تــم تلخيــص البيانــات التــي جمعــت أثنــاء الفتــرة قيــد الدراســة فــي جــدول رقــم 
ــار خطيــرة آنيــة وعلــى المــدى الطويــل علــى الصحــة وحقــوق االنســان ممــا يــؤدي  ــة يــؤدي إلــى آث )9(. إن االعتــداء علــى المرافــق الصحي
ــن  ــي تأمي ــات ف ــة وعقب ــم الطبي ــة، أو التدخــل فــي عمــل الطواق ــة الصحي ــى الرعاي ــة، أو وصــول محــدود أو متأخــر إل ــى المــوت أو اإلصاب إل
المــواد الطبيــة. أثنــاء العــدوان األخيــر علــى غــزة فــي صيــف 2014 وفــي الضفــة الغربيــة فــي أواخــر 2015 أصبحــت الهجمــات علــى المرافــق 
الصحيــة وســيارات االســعاف قضيــة رئيســية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة ممــا عــرّض وصــول المرضــى إلــى الرعايــة الصحيــة وحيــاة الطواقــم 

والمرافــق الصحيــة للخطــر. 

جدول )9(:حوادث عنف أثرت على المرافق الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، 2015-2014

المرافق المتضررةالمرافق المدمرةالمصابينالقتلىالمستهدف
منع أو رفض 

الوصول
اقتحام المرافق المعتقلين

610111828المستشفيات

361العيادات

218761246884سيارات اإلسعاف

24102413الصيدليات ومرافق أخرى

طواقم طبية )خارج 
المرافق الصحية(

11

المصدر: قاعدة بيانات المراقبة لدى منظمة الصحة العالمية. تم التأكد من الحوادث الرئيسية واالصابات عبر زيارات للمواقع ومقابالت مع مزودي الصحة.

قطاع غزة

لقــد كان الوصــول للرعايــة الصحيــة فــي غايــة األهميــة أثنــاء التصعيــد الحــاد للعنــف فــي صيــف 2014]29] فــي قطــاع غــزة. فقــد أدى القصــف 
ــراَ لمــدة 51 يــوم خــالل يوليــو وأغســطس إلــى قتلــى وجرحــى بأعــداد كبيــرة )2145 قتيــل و 11,220 مصــاب(. ومــن بيــن  العنيــف جــواَ وب
الطواقــم الطبيــة فقــد قتــل 23 وتــم إصابــة 78]30]. وقــد كانــت طواقــم اإلســعاف هــي األكثــر تأثــرا بالعنــف حيــث كان عددهــم 13 مــن بيــن الـــ 
23 قتلــى )19 رجــل، 4 نســاء( و76 مــن 78 مــن بيــن المصابيــن )77 رجــل، 1 امــرأة(. وقــد كان معظــم العامليــن مــن الطواقــم الطبيــة الذيــن 
قتلــوا هــم مــن موظفــي وزارة الصحــة )11(، ومــن بيــن العامليــن مــن الطواقــم الطبيــة المصابيــن كانــوا مــن الدفــاع المدنــي )36( وكذلــك 
)36( مــن مســعفي جمعيــة الهــالل األحمــر. كمــا تــم تدميــر وإلحــاق الضــرر بخمســة وأربعيــن ســيارة إســعاف، وأربعــة مراكــز إســعاف تتبــع 

لجمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني. 

كمــا تــم تدميــر وإلحــاق الضــرر بـــ 20 مــن بيــن 31 مستشــفى و57 مــن بيــن 97 عيــادات رعايــة أوليــة عــن طريــق هجمــات مباشــرة وغيــر 
مباشــرة]31]. وقــد قتــل خمســة أشــخاص أثنــاء تلــك الهجمــات وهــم: اثنيــن مــن المرضــى وثالثــة مــن الزائريــن للمستشــفى وأصيــب 60 علــى 
األقــل]32]. وفــي هجــوم واحــد علــى مستشــفى األقصــى فــي ديــر البلــح قتــل أربعــة أشــخاص هــم: مريــض وثالثــة زوار عندمــا تضــرر الطابــق 
العلــوي للمستشــفى]33]، كمــا تــم اصابــة 30 شــخصا مــن بينهــم ممرضــة]34]. ومــن الجديــر بالذكــر أن العــدد النهائــي غيــر معلــوم حيــث أنــه 
تــم نقــل الكثيــر مــن المصابيــن لمستشــفيات قريبــة للعــالج وعــدد مــن ســكان الحــي المصابيــن بالصدمــة. وبعــد ثالثــة أيــام تــم االعتــداء علــى 

 http://www.emro.who.int/media/news/humanitarian-corridor-gaza.html 29]  بيان صحفي صادر عن منظمة الصحة العالمية في 24 يوليو[

أبــو ســيف، الفــي، عمــار، عطاطــرة، فيتولــو » طواقــم طبيــة فــي خطــر فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة 2014” ملخــص تــم تقديمــه فــي المؤتمــر الســنوي النســيت لتحالــف   [30[

الصحــة العامــة فــي مــارس 2015. 

www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Joint_Health_Sector_Assessment_Report_ 2014 31]  “ تقريــر القطــاع الصحــي المشــترك فــي قطــاع غــزة” ســبتمبر[

Gaza_Sept_2014-final.pdf?ua=1&ua=1. انظــر أيضــا » دراســة احتياجــات مفصلــة واطــار التعافــي إلعــادة بنــاء غــزة، اللجنــة الوزاريــة إلعــادة إعمــار غــزة«، أغســطس 2015.

http://www.emro.who.int/pse/publications-who/gaza-situation-report-update-july-september-2014. 32]  تقاريــر رقــم 4 و 5 لمنظمــة الصحــة العالميــة حــول األوضــاع[

 ]html?format=html]32

» التحليــل القانونــي العتــداءات إســرائيل علــى قطــاع غــزة المحتــل، مذكــرة إحاطــة رقــم 7: اعتــداءات غيــر شــرعية علــى المرافــق الصحيــة والمستشــفيات«، 11 ســبتمبر 2014   [33[

 http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/855-briefing-note-vii-illegal-attacks-on-health-facilities-and-hospitals

http://www.emro.who.int/pse/palestine-infocus/gaza- ،2015 34]  بيــان صحفــي صــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة فــي اليــوم العالمــي للعمــل اإلنســاني فــي 19 أغســطس[

 nurse-injured-in-war-i-had-to-help-others.html

http://www.emro.who.int/media/news/humanitarian-corridor-gaza.html
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Joint_Health_Sector_Assessment_Report_Gaza_Sept_2014-final.pdf?ua=1&ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Joint_Health_Sector_Assessment_Report_Gaza_Sept_2014-final.pdf?ua=1&ua=1
http://www.emro.who.int/pse/publications-who/gaza-situation-report-update-july-september-2014.html?format=html%5b32
http://www.emro.who.int/pse/publications-who/gaza-situation-report-update-july-september-2014.html?format=html%5b32
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/855-briefing-note-vii-illegal-attacks-on-health-facilities-and-hospitals
http://www.emro.who.int/pse/palestine-infocus/gaza-nurse-injured-in-war-i-had-to-help-others.html
http://www.emro.who.int/pse/palestine-infocus/gaza-nurse-injured-in-war-i-had-to-help-others.html
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صورة )مستشفى األقصى، إحدى مرافق وزارة الصحة في غزة، تم استهدافه بصاروخ بتاريخ 21 يوليو 2014 ©منظمة الصحة العالمية

صورة )بقايا سيارة اسعاف ضربت أثناء قصف حي الشجاعية في مدينة غزة بتاريخ 20 يوليو 2014 ©منظمة الصحة العالمية
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مستشــفى الــدرة لألطفــال فــي مدينــة غــزة وقتــل طفــل يبلــغ مــن العمــر عاميــن حيــث كان يتلقــى العــالج فــي وحــدة العنايــة المكثفــة. أمــا 
بالنســبة لمستشــفى الوفــاء وهــو المستشــفى الوحيدالمتخصــص بالتأهيــل فقــد ضــرب عــدة مــرات وقــد دمــر بالكامــل باســتهداف مباشــر. وقــد 
تــم اســتهداف العديــد مــن المستشــفيات بشــكل متكــرر: مستشــفى الوفــاء والتــي دمــرت كليــا، ومستشــفى األقصــى. باإلضافــة إلــى المرافــق 
الصحيــة تــم تدميــر مركــز خيــري لرعايــة المعاقيــن بالكامــل وقــد قتــل شــخصين مــن ذوي اإلعاقــة وإصيــب أربعــة أخــرون إصابــات بالغــة]35]. 

انظــر مربــع )و(. 

ممرضة أصيبت أثناء الحرب: »كان علَي أن أساعد اآلخرين« 

أصيبــت إيمــان أبــو جيــاب، 33 عامــا، مــن مخيــم النصيــرات، 
ــة  ــة، إصاب ــة المكثف ــم العناي ــي قس ــل ف ــة تعم ــي ممرض وه
ــهداء  ــفى ش ــتهداف مستش ــم اس ــا ت ــا عندم ــي ذراعه ــة ف بالغ
ــف  ــات قص ــاء عملي ــك أثن ــو 2014، وذل ــي 21 يولي ــى ف األقص
شــديدة فــي الحــي الســكني المحيــط بالمستشــفى. وقــد تــم 
نقلهــا إلــى مستشــفى قريــب حيــث مكثــت 18 يومــا لتلقــى 
العــالج إلصابتهــا فــي العظــام واألعصــاب والشــرايين الدمويــة. 
ــت لهــا 11 عمليــة جراحيــة مــن أجــل تنظيــف  وقــد أجري
الجــرح الملــوث ثــم تــم تحويلهــا لــألردن حيــث مكثــت ســتة 
أشــهر إلجــراء عمليــات ترقيــع فــي العضــالت والجلــد وتثبيــت 
ــدت  ــي فق ــان الت ــد إيم ــم تع ــورة. ل ــا المكس ــي لذراعه داخل
الحركــة نســبيا فــي يدهــا اليمنــى نظــرا لتضــرر األعصــاب 
ــب  ــت أن تكت ــا تعلم ــى، ولكنه ــة المرض ــي رعاي ــا ف لوظيفته

ــا اليســرى. بيده

مربع )و(: األحداث الرئيسية التي أثرت على المرافق الصحية في غزة، يوليو – أغسطس 2014

عدد المصابينعدد القتلىالمرفق الصحيتاريخ االعتداء 

4 )3 أشخاص من ذوي اإلعاقة وعامل واحد(اثنين من ذوي اإلعاقةمؤسسة الرحمة لذوي اإلعاقة )تدمير كامل(12 يوليو

16-30 مصابين4 )مريض واحد و3 زوار(مستشفى األقصى )تضرر(21 يوليو

03مستشفى بيت حانون )تضرر(22 يوليو

23 يوليو
مستشفى الوفاء )دمار كامل(

مستشفى بلسم
00

30 )7 ماتوا متأثرين بجراحهم(مريض واحدمستشفى الدرة )تضرر(24 يوليو

3 )من بينهم ممرض/ة وزائر أجنبي( 0مستشفى بيت حانون 25 يوليو

إصابة ممرض/ ة0مستشفى األقصى )تضررت(30 يوليو

إصابة عدة مدنيين0مستشفى النجار )تضررت(1 أغسطس

 http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/situation-update-12-july-2014.html 2014 تحديث منظمة الصحة العالمية حول األوضاع، 12 يوليو  [35[
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صــورة )أطفــال مــن غــزة يقفــون أمــام ركام مستشــفى الوفــاء المكونــة مــن 10 طوابــق، وهــي مركــز التأهيــل الوحيــد فــي غــزة، وتــم اســتهدافها عــدة مــرات فــي يوليــو 2014 وتــم تدميرهــا 

بالكامــل بتاريــخ 2 أغســطس 2014 ©منظمــة الصحــة العالمية

أثنــاء الـــ 51 يــوم، أصبحــت كثيــر مــن المرافــق الصحيــة تعانــي مــن نقــص فــي الطواقــم والمــوارد نظــرا للنقــص فــي المــواد األساســية، ولــم 
يعــد المرضــى والطواقــم الصحيــة قادريــن علــى الوصــول لبعضهــا. وقــد كان هــذا األمــر صعبــا خاصــة للجرحــى المصابيــن، والنســاء الحوامــل 
والحــاالت الحرجــة التــي تتطلــب رعايــة طبيــة عاجلــة. وجديــر بالذكــر أن حركــة اإلســعافات لــم تتوقــف أثنــاء النــزاع وقــد تمــت تحــت ظــروف 

فــي غايــة الخطــورة جــراء العمليــات العســكرية المســتمرة. 

كمــا تعطلــت العمليــة اإلداريــة المتعلقــة بتحويــل المرضــى الذيــن يعانــون مــن األمــراض المزمنــة والضحايــا مــن الجرحــى لمستشــفيات الرعايــة 
الطبيــة مــن المســتوى الثالــث خــارج قطــاع غــزة. وقــد واجــه المرضــى صعوبــات أثنــاء االنتقــال نظــرا لخطــورة الحركــة مــن داخــل غــزة إلــى 
معبــر إيــرز أثنــاء تصاعــد أعمــال العنــف. وقــد انخفــض عــدد تصاريــح الدخــول عبــر معبــر إيــرز وعــدد تحويــالت وزارة الصحــة إلــى النصــف 
ــر رفــح اســتثنائيا مــن أجــل الســماح لمئــات  ــاء تلــك الفتــرة قامــت مصــر بفتــح معب ــه أثن ــاء يوليــو وأغســطس]36]. ومــن جانــب آخــر فإن أثن

الجرحــى بالســفرمن أجــل الرعايــة الطبيــة. 

الضفة الغربية

يمكــن أن يكــون للذخيــرة غيــر القاتلــة آثــاراً خطيــرًة، ففــي مايــو 2014 مــات طبيــب أطفــال فلســطيني مــن القــدس الشــرقية نتيجــة توقــف 
التنفــس عنــده بعــد أربعــة أيــام مــن تعرضــه لكميــات كبيــرة مــن الغــاز المســيل للدمــوع أطلقتهــا قــوات الجيــش اإلســرائيلي فــي الشــارع الــذي 
تقــع فيــه عيادتــه الخاصــة فــي أبــو ديــس، حيــث كان يعالــج طفــالً مريضــا. ولــم يتمكــن طبيــب اخــر فــي نفــس العيــادة مــن الوصــول إليــه 
نظــرا للكميــة الكبيــرة مــن الغــاز فــي المــكان. كمــا أنــه تــم إلقــاء قنابــل غــاز فــي مايــو 2014 مباشــرة فــي غرفــة اســتقبال مستشــفى جنيــن 

ممــا أجبــر المرضــى وعائالتهــم علــى إخــالء المــكان. 

http://www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.html :انظر تقارير منظمة الصحة العالمية حول امكانية الوصول غزة على الرابط  [36[
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ــي  ــة ف ــة، وخاص ــة الغربي ــي الضف ــات ف ــن المواجه ــر م ــت كثي ــد حدث وق
القــدس خــالل الفتــرة مــن أكتوبــر وحتــى ديســمبر ]37]2015. كمــا اندلعــت 
مواجهــات فــي غــزة علــى طــول الحــدود مــع إســرائيل. وقــد وصــل حجــم 
ــب  ــدة حس ــنة واح ــي س ــتوى ف ــى مس ــة أعل ــة الغربي ــي الضف ــف ف العن
ــدأ  ســجالت مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية منــذ أن ب
مراقبــة األوضــاع فــي 2005]]3]. وقــد تــم اســتهداف المستشــفيات والعيــادات 
ــن،  ــوات األم ــل ق ــن قب ــار م ــق المظاهــرات بالن ــي مناطــق تفري ــة ف الواقع
وذلــك بحثــاً عــن المصابيــن )أنظــر مربــع ز( ولقــد ســجلت منظمــة الصحــة 
ــوادث  ــرة ح ــفيات عش ــدراء المستش ــن م ــا م ــا وصله ــب م ــة حس العالمي
اقتحــام مــن قبــل قــوات األمــن لمرافــق صحيــة فــي الضفــة الغربيــة. 
ــاب  ــو ش ــض وه ــاء مري ــد أقرب ــل أح ــه قُت ــن نوع ــر م ــادث خطي ــي ح وف
ــام قــوات األمــن اإلســرائيلي باعتقــال هــذا  فــي مستشــفى الخليــل عنــد قي
ــوات  ــت ق ــدس الشــرقية قام ــي الق ــي مستشــفى المقاصــد ف ــض. وف المري
األمــن باقتحــام المستشــفى خمــس مــرات علــى مــدار عــدة أســابيع وأطلقت 
قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع مرتيــن فــي باحــة المستشــفى، وقــد اخترقــت 
هــذه القنابــل النوافــذ المؤديــة لغــرف المرضــى مرتيــن ممــا أدى إلــى إصابــة 
والــدة أحــد المرضــى والتأثيــر علــى المرضــى. وقــد راز ســت ممثليــن عــن 
األمــم المتحــدة بمــا فيهــم ممثــل عــن منظمــة الصحــة العالميــة مستشــفى 
المقاصــد فــي القــدس الشــرقية فــي الثانــي مــن نوفمبــر عقــب وقــوع عــدة 
ــدة  ــم المتح ــترك لألم ــان مش ــي بي ــفى]39]. وف ــك المستش ــي ذل ــوادث ف ح
بعــد الزيــارة، صــرح منســق األمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية فــي األرض 
ــو  ــة ه ــي الصح ــق ف ــال: » إن الح ــر قائ ــرت بايب ــة روب ــطينية المحتل الفلس
ــع  ــي جمي ــك ف ــرم ذل ــرائيل أن تحت ــى إس ــان وعل ــكل إنس ــي ل ــق أساس ح

ــات]40]«. األوق

إضافــة إلــى نقــاط التفتيــش الدائمــة المقامــة علــى مداخــل القــدس، فقــد 
تــم فــي شــهر أكتوبــر بنــاء 29 حاجــزاً اســمنتياً علــى المداخــل وفــي داخــل ثمانيــة أحيــاء داخــل القــدس ممــا أثــر علــى حركــة 150,000 مواطــن 
بمــا فــي ذلــك وصولهــم للمستشــفيات والعيــادات. ولقــد أفــادت مستشــفيات القــدس الشــرقية وقــوع ازدحامــات مروريــة حــادة نتــج عنهــا 
تأخيــر فــي وصــول الطواقــم الطبيــة والمرضــى، األمــر الــذي أدى إلــى إربــاك العمليــات فــي المستشــفيات الســت. وكان ثالثــة مــن تلــك الحواجــز 
علــى مداخــل مستشــفيات القــدس الشــرقية وحــول مستشــفى المقاصــد. ولقــد تأثــر مرضــى غــزة المحوليــن مــن وزارة الصحــة الفلســطينية 
والذيــن يعانــون مــن الفشــل الكلــوي والســرطان والذيــن يقطنــون فــي أحيــاء قريبــة مــن المستشــفى بشــكل ســلبي جــراء الحواجــز الموجــودة 

عنــد المستشــفيات، والتفتيــش الجســدي وتأخــر الرعايــة الصحيــة. وقــد تــم إزالــة معظــم تلــك الحواجــز فــي مطلــع ديســمبر 2015. 

وقــد أفــادت جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني وقــوع عــدد كبيــر مــن الحــوادث التــي أثــرت علــى قدرتهــم علــى تقديــم الخدمــات الطارئــة 
فــي الضفــة الغربيــة وغــزة فــي 2015. ولقــد أصيــب 147 مــن طواقــم اإلســعاف وتضــررت 92 ســيارة إســعاف، وتــم تأخيــر 96 ســيارة إســعاف 
ــر  ــالل األحم ــة اله ــن إســعافات جمعي ــن م ــة أشــخاص مصابي ــال أربع ــا، واعتق ــى وجهته ــن الوصــول إل ــن االســرائيلية م ــوات األم ــل ق ــن قب م

الفلســطيني. 

http://www.ochaopt.org/documents/press_release_170_palestinians_ ــة ــات الناجمــة عــن االحتــالل اإلســرائيلي والعنــف المتعلــق باألمــن 170 حال ]37]  وصــل عــدد اإلصاب

www.emro.who.int/images/stories/palestine/ .مــن بينهــا 127 حالــة مــن الضفــة الغربيــة والقــدس، و25 فــي قطــاع غــزة ،and_26_israelis_killed_in_2015_english.pdf
documents/WHO_Sitrep_on_oPt__health_attacks_12.2015_-_final.pdf?ua=1

وقــد ســجل مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية إصابــة 15377 و350 إســرائيلي فــي 2015، وقــد ســجلت أكثــر مــن 80% مــن الحــاالت فــي الربــع األخيــر مــن العــام. 
http://www.ochaopt.org/documents/press_release_170_palestinians_and_26_israelis_killed_ البيــان الصحفــي لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية

in_2015_english.pdf]37

]]3]  مقابالت منظمة الصحة العالمية

http://www.emro.who.int/palestine-press-releases/2015/un-agencies-call-for-respect-of-health-premises-and-the-right-to-health-care-november-2015.html  [39[

www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/HC_Statement_East_Jerusalem_health_careFinalVersion.pdf?ua=1Israeli  [40[

صــورة )القــوات االســرائيلية فــي مستشــفى المقاصــد، 28 أكتوبــر 2015 ©منظمــة 
الصحــة العالميــة

http://www.ochaopt.org/documents/press_release_170_palestinians_and_26_israelis_killed_in_2015_english.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_Sitrep_on_oPt__health_attacks_12.2015_-_final.pdf?ua=1
http://www.ochaopt.org/documents/press_release_170_palestinians_and_26_israelis_killed_in_2015_english.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_Sitrep_on_oPt__health_attacks_12.2015_-_final.pdf?ua=1
http://www.ochaopt.org/documents/press_release_170_palestinians_and_26_israelis_killed_in_2015_english.pdf%5b37
http://www.ochaopt.org/documents/press_release_170_palestinians_and_26_israelis_killed_in_2015_english.pdf%5b37
http://www.emro.who.int/palestine-press-releases/2015/un-agencies-call-for-respect-of-health-premises-and-the-right-to-health-care-november-2015.html%5b39
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/HC_Statement_East_Jerusalem_health_careFinalVersion.pdf?ua=1Israeli
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مربع )ز(: حاالت العنف المؤثرة على المرافق الصحية في الضفة الغربية، أكتوبر–ديسمبر 2015

الملخص المرفق الصحيتاريخ االعتداء

تم اعتقال مريض من سريره من قبل وحدة من القوات الخاصة. مستشفى نابلس الخاص4 أكتوبر 

مستشفى المقاصد في القدس الشرقية 27 أكتوبر
اقتحمت قوات األمن المستشفى ودخل الضباط بأمر من المحكمة مطالبين بملفات أحد المصابين، وقاموا 

باستدعاء طواقم طبية لمركز الشرطة للتحقيق. 

مستشفى المقاصد في القدس الشرقية28 أكتوبر 
اقتحمت قوات األمن المستشفى في القدس ودخل الضباط حاملين أمر من المحكمة بتسليم تصوير 

الكاميرات. تم إخالء قسم حديثي الوالدة من الموظفين وقاموا بوضع حواجز أثناء قيامهم بالتفتيش. تم 
مصادرة هارد ديسك وتهديد طواقم المستشفى باالعتقال. 

مستشفى المقاصد في القدس الشرقية29 أكتوبر
أمرت الشرطة طواقم المستشفى الذين أقاموا خيمة اعتصام بالتفرق ثم قاموا بإطالق قنابل مسيلة للدموع 
صوب المجتمعين على أرض المستشفى مما أدى إلى إصابة 25 شخص، كما تسرب الغاز إلى وحدة العناية 

المكثفة لألطفال حديثي الوالدة مؤثرا على األطفال. 

أجبرت قوات األمن طواقم ومرضى جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية بإخالء العيادة في مدينة الخليل. عيادة تابعة لمنظمة أهلية30 أكتوبر 

قامت قوات األمن باقتحام العيادة وتم اعتقال والتحقيق مع طواقم اإلسعاف والطواقم الطبية. عيادة خاصة في الخليل1 نوفمبر 

مستشفى المقاصد في القدس الشرقية 9 نوفمبر 
اقتحمت قوات األمن المستشفى في القدس وطلب الضباط ملف أحد األشخاص المصابين بأمر من 

المحكمة. لم يكن المريض مسجل في نظام الطوارئ أو العيادات الداخلية للمستشفى. 

مستشفى األهلي في الخليل12 نوفمبر 
قامت قوات خاصة باقتحام المستشفى وخطف أحد المرضى من سريره، واطالق النار وقتل ابن عمه الذي 

كان معه في نفس الغرفة وتقييد أخيه بالسرير وتهديد طواقم المستشفى. 

17 نوفمبر 
مستشفى الهالل األحمر للوالدة في 

القدس الشرقية
قامت قوات األمن بمحاصرة المستشفى لساعة كاملة مطالبين بتسليم تسجيل الكاميرات. لم تسمح لهم 

الطواقم الطبية بالدخول. 

مستشفى المقاصد في القدس الشرقية1 ديسمبر 
قامت الشرطة بعمليات تفتيش في الحي المحيط بالمستشفى وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع على 

باحة المستشفى. اخترقت عبوتين غرف المرضى مما أدى إلى إصابة أم وطفلها اللذين كانا متواجدين كما 
أثر الغاز على مرضى قسم العناية المكثفة. 

صورة )مركز القبة للرعاية األولية الذي تم تدميره في حرب صيف 2014 © منظمة الصحة العالمية(
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4. االستنتاجات والتوصيات
إن نتائــج البيانــات لألعــوام 2014 و 2015 التــي تــم تجميعهــا فــي هــذا التقريــر متســقة مــع النتائــج التــي تــم نشــرها فــي التقاريــر الثــالث 
ــي األرض  ــطينيون ف ــا الفلس ــي يواجهه ــة الت ــة الصحي ــى الرعاي ــول إل ــات الوص ــول عقب ــة ح ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ــادرة ع ــرة الص األخي
الفلســطينية المحتلــة]41]. إن عــددا كبيــرا جــداً مــن الفلســطينيين ال يتمتعــون بالوصــول المباشــر إلــى الرعايــة الصحيــة المتخصصــة الموصــى 

بها بسبب القيود اإلسرائيلية على الحركة، حتى وإن كانت إلى مستشفيات فلسطينية في القدس التي تخدم السكان منذ نصف قرن. 

علــى مــدار الســنتين الماضيتيــن احتــاج حوالــي 100,000 مريــض مــن الذيــن حولتهــم وزارة الصحــة إلــى الحصــول علــى تصريــح إســرائيلي 
للوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، ثلثيهــم مــن الضفــة الغربيــة وثلثهــم مــن غــزة. كان أكثــر أســباب التحويــل شــيوعاً هــو العــالج للســرطان. كانــت 
86% مــن هــذه التحويــالت إلــى مستشــفيات منضويــة تحــت النظــام الصحــي الفلســطيني ومتواجــدة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، ولكــن 

ال يمكــن الوصــول إليهــا بــدون تصريــح. 

إن المرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى الرعايــة الصحيــة المتخصصــة يعانــون فــي األســاس مــن وضــع هــش جســدياً ونفســياً. إن األدلــة المقدمــة 
هنــا تشــير إلــى أن معالجــة تصاريــح الســفر لمرضــى التحويــالت فــي غــزة يمكــن أن تتمخــض عــن إجــراءات طويلــة وفحــوص أمنيــة مســتنزفة 
ومقابــالت مــع ضبــاط األمــن ورفــض طلــب التصريــح ألفــراد عائالتهــم أو طلــب بتغييــر المرافــق. يتــم إشــعار المرضــى ليلــة الســفر وفــي بعــض 
األحيــان فــي يــوم الســفر، األمــر الــذي يشــكل ضغطــاً غيــر ضــروري علــى المرضــى. إن المريــض الــذي ينتظــر العــالج اإلشــعاعي للســرطان، أو 
جراحــة لمفصــل مهشــم، أو تشــخيص لمــرض قلبــي، أو الرضيــع الــذي يعانــي مــن االضطرابــات األيضيــة التــي تهــدد الحيــاة قــد يفقــد موعــده 
فــي المستشــفى. وقــد يتــم رفــض طلــب تصريحهــم كليــاً فــي أســوأ األحــوال. خــالل العاميــن 2014 و2015 تــم رفــض طلبــات تصاريــح ألغــراض 
ــوا مــن  ــى طلباتهــم فــي الوقــت المناســب ليتمكن ــرد عل ــم يتلقــى 8000 مريــض ال ــي 1800 مريــض مــن غــزة، ول العــالج فــي الخــارج لحوال
الوصــول فــي الموعــد المحــدد مــن قبــل المستشــفيات، ممــا أجــل الرعايــة الطبيــة الخاصــة بهــم. وفــي الضفــة الغربيــة فــإن حوالــي 35000 
مريــض )واحــد مــن بيــن كل خمســة مرضــى( ممــن قدمــوا طلبــات تصاريــح فــي عامــي 2014 و 2015 تلقــوا رد بالرفــض أو لــم يتلقــوا أي رد. 
إن دراســة الحــاالت التــي قامــت بهــا منظمــة الصحــة العالميــة تشــير إلــى أن القــرارات الخاصــة بالتصاريــح تبــدو تعســفية، حيــث يتــم الرفــض 
مــرة ألســباب أمنيــة غيــر واضحــة، ثــم يتــم الموافقــة فــي مــرة أخــرى، كمــا أنهــا غيــر متوقعــة أبــداً. بالنســبة للبالغيــن مــن ســن 18-40 فإنهــم 
يشــكلون الفئــة العمريــة األكثــر عرضــة لالســتدعاء لمقابــالت أمنيــة، و وتعانــي مــن أدنــى معــدالت للموافقــة علــى طلبــات التصاريــح الخاصــة 

بهــم، وخاصــة الذكــور منهــم. 

ال يتم احترام حرية الوصول إلى الرعاية الصحية بالشكل المطلوب لصحة وسالمة السكان ولتسيير النظام الصحي الفلسطيني. 

إن الحــق فــي الصحــة هــو التــزام قانونــي دولــي للــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة، محمــي فــي ظــل القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون 
ــة  ــى الرعاي ــة الوصــول إل ــي تقيــض حري ــى عــن السياســات الت ــالل هــي المســؤولة األول ــوة احت ــا ق ــي لحقــوق اإلنســان. إســرائيل كونه الدول

الصحيــة، وعــن نظــام التصاريــح والعوائــق الماديــة التــي تجعــل الســفر إلــى المستشــفيات مشــكلة خطيــرة لكثيــر مــن الفلســطينيين. 

ــى القــدس وفــي  ــال، فــي الوصــول المباشــر لســيارات اإلســعاف إل ــاك تحســن فــي بعــض المؤشــرات، علــى ســبيل المث فــي المقابــل كان هن
إعفــاء مرضــى الضفــة الغربيــة كبــار الســن مــن التصاريــح، كمــا تحســنت نوعــاً مــا معــدالت منــح التصاريــح لمرضــى الضفــة الغربيــة فــي عــام 
2015. تقــوم الســلطة الفلســطينية بتعزيــز اإلجــراءات المحاســبية لنظــام التحويــالت، وبتبســيط إجــراءات الموافقــة علــى الرعايــة التخصصيــة، 

 http://www.emro.who.int/pse/publications-who/annual-opt-access-reports.html  [41[

http://www.emro.who.int/pse/publications-who/annual-opt-access-reports.html
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مــع إعطــاء اهتمــام أكبــر لقضايــا العدالــة وحــل مشــاكل صعوبــة الوصــول للمرضــى. إن جهــود المناصــرة ضروريــة لحــث أصحــاب المســؤولية 
القانونيــة العمــل علــى وقــف السياســات المؤذيــة. 

أشــارت الــدول األعضــاء فــي منظمــة الصحــة العالميــة أثنــاء انعقــاد الــدورة الـــ69 لجمعيــة الصحــة العالميــة بدعمهــا الكبيــر لقــرارات تحســين 
ــرار  ــر الق ــرار A69/]42]69. يذك ــدار ق ــالل إص ــن خ ــك م ــة، وذل ــطينية المحتل ــي األرض الفلس ــطينيين ف ــة للفلس ــة الصحي ــى الرعاي ــول إل الوص
التوصيــات المقدمــة فــي التقاريــر الســابقة لمنظمــة الصحــة العالميــة حــول العقبــات التــي تواجــه المرضــى الفلســطينيين والخدمــات الصحيــة 
وتدعــو مــرة أخــرى، كمــا فــي الســنوات الســابقة، لتقييــم ميدانــي مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة لمراقبــة التقــدم فــي الوضــع الصحــي فــي 
األرض الفلســطينية المحتلــة للعــام القــادم]43]. عبــرت منظمــة الصحــة العالميــة فــي عامــي 2014 و 2015 عــن قلقهــا تجــاه االعتــداءات علــى 
الصحــة التــي اقترفــت أثنــاء هــذه الفتــرة والتــي تســببت فــي فقــدان أرواح وإصابــات وإلحــاق أضــرار فــي المرافــق الصحيــة. يجــب احتــرام 
وحمايــة الحــق فــي الصحــة خاصــة أثنــاء النــزاع المســلح. وبنــاء علــى هــذه الخلفيــة فــإن هــذه الدراســة تكــرر التوصيــات التاليــة، التــي وضعــت 

ألول مــرة عــام 2012، علــى أنهــا هامــة مــن أجــل تعزيــز وحمايــة الحــق فــي الصحــة فــي األرض الفلســطينية المحتلــة. 

حكومة إسرائيل

يجــب أن تكــون حريــة الوصــول اإلنســاني متاحــة علــى مــدار الســاعة وبــدون تأجيــل لــكل المرضــى الفلســطينيين الــذي يحتاجــون . 1
الرعايــة الصحيــة المتخصصــة، بمــا فــي ذلــك مغــادرة غــزة والوصــول إلــى القــدس. 

يجب أن تتمتع سيارات اإلسعاف المسجلة بالوصول المباشر عبر حواجز القدس إلى مستشفيات القدس الشرقية. . 2

يجــب أن تكــون إجــراءات طلبــات التصاريــح واضحــة وثابتــة ومتوقعــة لــكل األطــراف، وأن تكــون معاييــر الموافقــة علــى التصاريــح . 3
مكتوبــة ومتاحــة للجمهور. 

ــي . 4 ــة ف ــارات وزارة الصح ــك خي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الصحي ــرارات الرعاي ــي ق ــرائيليون ف ــح اإلس ــو التصاري ــل موظف ــب أال يتدخ يج
ــالت.  ــى التحوي ــتقبلة لمرض ــفيات المس المستش

ــريعة . 5 ــة وس ــة واضح ــاك آلي ــون هن ــض، وأن تك ــل للمري ــة، وأن ترس ــراض صحي ــح ألغ ــض أي تصري ــباب رف ــب أس ــب أن تكت يج
ــوض. ــح المرف ــوص التصري ــاس بخص لاللتم

يجب إعطاء العاملين في مستشفيات القدس الشرقية تصاريح طويلة األمد للوصول إلى أماكن عملهم. . 6

المرضــى الذيــن يحتاجــون جلســات عــالج متكــررة مثــل مرضــى الســرطان يجــب أن يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى أماكــن عالجهــم . 7
فــي الوقــت المناســب. 

يتطلــب المهنيــون فــي مجــال الصحــة فــي غــزة والضفــة الغربيــة الوصــول إلــى التعليــم الطبــي المســتمر وفــرص تطويــر مهاراتهــم . 8
مــن خــالل التدريــب والمؤتمــرات، األمــر الــذي يعتبــر ضروريــاً لتمتــع المرضــى بأعلــى المعاييــر المســتدامة مــن الصحــة. 

السلطة الفلسطينية

يجــب ضمــان توفيــر إمــدادات مالئمــة ومتســاوية مــن األدويــة الضروريــة والمســتلزمات الطبيــة لــكل مستشــفيات وزارة الصحــة . 1
ومراكــز الرعايــة األوليــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

يجــب وضــع آليــة للدعــم المالــي للمرضــى الفقــراء الــذي ال يســتطيعون تحمــل نفقــات الجيــب لعمليــة التحويــل )المواصــالت . 2
ومصاريــف المعيشــة اليوميــة فــي المستشــفى والفحوصــات واألدويــة(. 

حكومة مصر

يجــب أن تكــون حريــة الوصــول اإلنســاني متاحــة علــى مــدار الســاعة وبــدون تأخيــر لــكل المرضــى الفلســطينيين الذيــن يحتاجــون . 1
لمغــادرة غــزة عبــر معبــر رفــح. 

 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_Jour4-en.pdf ،كانــت نتيجــة التصويــت بنــداء األســماء 104 مــع و 4 ضــد و6 امتنعــوا فــي تأييــد لمســودة القــرار  [42[

 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_69-en.pdf والقــرار 

http://apps.who.int/gb/Statements/Report_Palestinian_territory/ فــي  الكامــل  والتقريــر   http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_44Add1-en.pdf  [43[

Report_Palestinian_territory-en.pdf

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_Jour4-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_69-en.pdf
http://apps.who.int/gb/Statements/Report_Palestinian_territory/Report_Palestinian_territory-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_44Add1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/Statements/Report_Palestinian_territory/Report_Palestinian_territory-en.pdf
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