
يُقّر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي صدر يف العام 1948 بالحق يف الصحة والرفاهة مبا يف ذلك الحصول عىل الرعاية الصحية والتمتع بظروف معيشية صحية، وحق األفراد يف اتخاذ القرارت الخاصة 

برعايتهم الصحية. غري أن هنالك حواجز سياسية ظلت لعقوٍد تعوُق النظام الصحي الفلسطيني، وتحول دون إعامل تلك الضامنات.

إن املقاربتني اإلرسائيلية والدولية يف التعامل مع حق اإلنسان الفلسطيني يف الرعاية الصحية تجعالن منه حًقا مرشوطًا ألنه ل ُيَنح للفلسطينيني إل إذا أذعنوا لاِم تعتربه إرسائيل حاًل مقبوًل لاِم متارسه عليهم 

من قمع واحتالل منذ ما يزيد عىل 70 سنة. ولهذا تداعيات مبارشة عىل صحة الفلسطينيني من حيث نوعية الحياة ومعدل الوفيات.

أُنشئ النظام الصحي النافذ حاليًا يف األرض الفلسطينية املحتلة يف 1994 كجزء من اتفاقات أوسلو. وتتباين نوعية الخدمات الصحية بحسب قدرة املرفق الصحي عىل الحصول عىل املوارد واستدامة إمداداته 

من املاء والكهرباء.

تقل أعامر الفلسطينيني عن اإلرسائيليني مبعدل 10 سنوات، بينام تفوق معدلت وفيات األمهات والرضع لدى الفلسطينيني معدلت اإلرسائيليني بأربعة إىل خمسة أضعاف. فضاًل عىل أن اإلرسائيليني يحصلون 

عىل لقاحات ل يحصل عليها الفلسطينيون يف العادة، مثل لقاح جدري املاء واللتهاب الرئوي. يواجه الفلسطينيون املواطنون يف إرسائيل أيًضا وضًعا أسوأ مقارنًة باملواطنني اليهود، حيث ترتفع لديهم 

معدلت األمراض املزمنة.

لقد أدى الحصار املفروض عىل قطاع غزة إىل تدين املخرجات الصحية مقارنًة بالضفة الغربية وإىل انخفاض نسب أرَِسِّة املستشفيات واملمرضني واألطباء. ومثة نقص يف املستلزمات واألدوية األساسية يف غزة 

وهذا ما يُعزى عموًما إىل عوامل سياسية.

بالرغم من قدرة املرافق الخاصة املتخصصة يف األرض الفلسطينية املحتلة يف معظم األحيان عىل استرياد معدات التشخيص املتطورة، إل أن العديد من الفلسطينيني ل يستطيعون تحمل نفقات هذه 

الخدمات، أو أن هذه املعدات تقبع متعطلة بسبب صعوبات الحصول عىل الرتاخيص الالزمة لسترياد قطع الغيار. ويف حني أن املستشفيات الحكومية تستطيع أن توفِّر الخدمات لعدد أكرب من املواطنني، إل 

أنها تفتقر هي األخرى إىل املوارد الكافية لرشاء املعدات الطبية أو تحديثها.

يواجه الفلسطينيون الراغبون يف مامرسة الطب صعوبات بسبب سياسات الحتالل. وتقل فرص اللتحاق بالتعليم الطبي بسبب قلة الكليات الطبية وبسبب الفصل بني الضفة الغربية وقطاع غزة. فضاًل عىل 

أن هجرة العاملني يف املجال الطبي متثِّل مشكلًة حقيقية للفلسطينيني، حيث يهاجر األطباء الفلسطينيون بحثًا عن فرص أفضل للتدريب والعمل.

تُضطر سيارات اإلسعاف يف الضفة الغربية إىل اجتياز نقاط التفتيش العسكرية اإلرسائيلية وإغالقات الطرق وغريها من القيود املفروضة عىل الحركة. يف حني أن استصدار ترصيح طبي يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة لتلقي رعاية صحية متقدمة يف إرسائيل أو دولة مجاورة يعدُّ عمليًة معقدة واعتباطية.

تواصل القوات اإلرسائيلية اعتداءاتها املستمرة عىل املستشفيات وسيارات اإلسعاف واألطقم الطبية يف األرض الفلسطينية املحتلة رغم ما يقره القانون اإلنساين الدويل من حامية ُمغلَّظة للرعاية الصحية يف 

مناطق الرصاع. ومل يفلح املجتمع الدويل يف منع هذه الهجامت.

تتحمل مؤسسة الحكم الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة شيئًا من املسؤولية عن حرمان الفلسطينيني الرعايَة الصحية. فعىل سبيل املثال، َحَدت األزمة املالية يف 2017 بحكومة السلطة الفلسطينية 

إىل وقف برنامٍج كان يوفر منذ العام 2000 التأمنَي الصحي للمواطنني العاطلني عن العمل. يزداد الوضع سوًءا أيًضا مع تقليص التمويل األمرييك. باإلضافة إىل أن نصيب قطاع الصحة من موازنة السلطة 

الفلسطينية لعام 2018، والتي بلغت 5 مليارات دولر، مل تتجاوز 9% فقط. ويتسبب القتتال بني حامس وبني السلطة الفلسطينية يف تردي املخرجات الصحية.

إن الرتقاء بالصحة الفلسطينية وإمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية لن يكون ممكًنا إل من خالل معالجة األوجه األساسية لعدم املساواة والعنف اليومي الذي يرتكبه الحتالل اإلرسائييل.  

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

الحق املرشوط يف الرعاية الصحية يف فلسطني
كتبته يارا عايص
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توصيات سياساتية:

يجب عىل السلطة الفلسطينية تخصيص املزيد من املوارد للرعاية الصحية.	 

يجب عىل الوكالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وغريها أن تطالَب بوصول جميع السلع اإلنسانية إىل الفلسطينيني وصوًل كاماًل وغرَي منقوص. ويجب عىل السلطة 	 

الفلسطينية أيًضا أن تضمن حصول املواطنني، ول سيام يف غزة، عىل ما يحتاجونه من أدوية وسلع أخرى حفاظًا عىل صحتهم.

ينبغي إنشاء وكالة مستقلة ملراقبة أنشطة السلطة الفلسطينية ومحاسبة األفراد عن مامرساتهم الفاسدة.	 

ل بد من وضع اسرتاتيجيات تحد من حاجة املرىض للسفر إىل خارج البالد للحصول عىل الرعاية. فبوسع التعليم الطبي داخل األرض الفلسطينية املحتلة أن يسدَّ النقَص 	 

يف أعداد األطباء واملمرضني مع الرتكيز عىل برامج للفلسطينيني الراغبني يف اإلقامة واملامرسة داخل األرض الفلسطينية. ويكن أيًضا تشجيع الفلسطينيني يف الشتات عىل 

تقديم التدريب أو املناوبات الرسيرية يف األرض الفلسطينية املحتلة.

ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تنظمَّ حملَة ضغط لحمل إرسائيل عىل إصالح نظامها غري الشفاف للتصاريح الطبية.	 

يجب عىل السلطات اإلرسائيلية أن تربرَّ كل حالت حرمان املرىض الفلسطينيني أو سيارات اإلسعاف من املرور عرب نقاط التفتيش مبوجب نظام شفاف يراجعه مفتٌش 	 

خارجي.

يجب عىل األطراف كافة، من منظامت العمل اإلنساين إىل الدول التي ترتبط بعالقات مع إرسائيل، أن تطالب بتحقيقات تامة ومستقلة يف الهجامت التي تستهدف 	 

الرعاية الصحية دون أوامر مبارشة من السلطات اإلرسائيلية.
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