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 االلتزامات والمسئوليات تجاه الحقوق الصحية
 )االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الصحية الفلسطينية(

 الدكتورة أمحمدي بوزينة أمنة
 صنف )أ( مشاركة أستاذة محاضرة

 بكلية الحقوق والعلوم السياسية
 ، الجزائرالشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي

 رئيسة تحرير مجلة جيل حقوق اإلنسان
 لقانون واألمن اإلنسانيمخبر ا 

 ملخص:
 تعد الصحة العامة حقا أساسيا من حقوق اإلنسان، وهي أيضا عملية شمولية ترتبط بالنهوض   

والسياسي، فالحق بالرعاية الصحية للمواطن هو حق أقرته وأكدت على أهميته  واالجتماعي االقتصادي
بالرجوع إلى الواقع في فلسطين؛ نجد أنه قد كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الرعاية الصحية، لكن 

أدى تدهور األحوال االقتصادية والصحية وكذلك األزمات اإلنسانية الناجمة عن استمرار االحتالل والقيود 
الشديدة التي تفرضها إسرائيل كدولة محتلة، إلى التأثير على حق المرضى الفلسطينيين في العالج وفي 

هامهم بالمؤسسات الصحية، من هنا كان يتوجب التحرك نحو إلزام إسرائيل ممارسة الموظفين الطبيين م
بوقف جميع ممارساتها وسياساتها وخططها التي تؤثر تأثيرا خطيرا على األحوال الصحية للفلسطينيين، 

يعاني المواطنون في األراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الصحية بسبب تدني مستوى  حيث
في المقابل يجب على الهيئات اإلنسانية أن تبذل ما في وسعها لتقديم  ،الصحية المقدمة لهم الرعاية

 الفلسطينية. الحدودية المعابر المساعدات الضرورية للشعب الفلسطيني، السيما عند
من هذا المنطلق، يأتي خيار تفعيل الوالية الجنائية للمحكمة الجنائية كوسيلة ردعية وضاغطة على    
طات االحتالل لتوقف ممارساتها اإلجرامية لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين في مجال انتهاك سل

. بوصف دولة فلسطين طرفا في النظام األساسية لروما منذ 4102الحقوق الصحية للفلسطينيين منذ عام 
ى عام ؛ مع التذكير أن دولة فلسطين قبلت اختصاص المحكمة بأثر رجعي إل4102أفريل  0تاريخ 
4102. 

: الصحة، تدهور الحقوق الصحية، المحكمة الجنائية الدولية، جرائم الحرب، انتهاك الكلمات المفتاحية
 إسرائيل للحقوق الصحية.

 :مقدمة
على قيد الحياة  اإلنسانية التي تضمن بقاء اإلنسانحقوق ال من أهمة الحق في الرعاية الصحي يعد   

لحق في البقاء والحياة دون التعرض لمعاناة يمكن تالفيها، لكن ما ، وهي تشمل اوعيشه عيشا طبيعيا
يعانيه المرضى الفلسطينيون جراء االنتهاكات التي يرتكبها االحتالل بحقهم وبحق القطاع الصحي 
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بدءًا من الفجوات الصحية بين اليهود والعرب والتجارب ي، اإلنسانانتهاكا للقانون الدولي  يعدالفلسطيني 
رى على المرضى، مرورًا بأثر الحصار وا غالق المعابر على مرضى قطاع غزة وابتزازهم، وتبعات التي ُتج

  .ية والجدار العازل على مرضى الضفة الغربيةسرائيلالحواجز اإل
ولكن بالرجوع ، األساسيةمن الحقوق  أخرال يختلف عن أي حق أساسي  الصحة حق أنومن منطلق     
، نستطيع واإلجحافالظلم  أشكالمن  الشعب الفلسطينيعانيه يما و  سطينفلالصحية في  وضاعاأل إلى

 وباألوضاع تحاول السلطة الفلسطينية جاهدة االرتقاء بالبنية التحتيةالتي ، الصحية اإلشكاالتتشخيص 
قوم به ت، مما ض للكثير من المعوقات والعراقيلهذه المحاوالت تتعر  أنإال  الصحية وبالمستشفيات،

، مما يفرز الكثير من بشعة يثبتها الواقع الصحي في فلسطين حتالل من حصار وممارساتاالسلطات 
 .لسنوات السابقة على القطاع الصحيالمؤشرات السلبية التي تراكمت خالل ا

األراضي  فيالحقوق الصحية  واقع على الضوء تسليطإلى  ،هذا الموضوع في البحث هذا يهدفبو  
نتيجة  دولة بحق والمدنية بشقيها الجنائية الدولية المسؤولية إثارةيتوجب  ، ولهذاةالمحتل الفلسطينية

وواقع  انتهاكاتها المتكررة والخطيرة لحق الفلسطينيين بالتمتع بحقوقهم الصحية التي أقرتها المواثيق السابقة
واألبشع من االنتهاكات الجسيمة من قبل سلطة االحتالل اإلسرائيلية للحقوق الصحية للشعب الفلسطيني 

ذلك إخضاع الفلسطينيين للتجارب الطبية والمخبرية وغيرها من االنتهاكات الجسيمة وسنعمل من خاللها 
 من والعسكرية السياسية مؤسساته وقادة اإلسرائيلي الجيش قادة إفالت عدم ضمان التأكيد على وجوب

 .الجرائم تلك على العقاب
لحقوق الصحية للشعب الفلسطيني من خالل البحث بمدى تمتع ا وتبرز أهمية البحث من تناوله لواقع   

الفلسطينيين بحقهم في الصحة والعناية الصحية؛ وفقا لما قررته المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والقانون 
الدولي اإلنساني، السيما في ظل واقع الممارسات اإلسرائيلية التي تنتهك الحد األدنى من حق الفلسطينيين 

  .تلك االنتهاكات ع بالحقوق الصحية، حيث سيعمل البحث على رصد وفضحبالتمت
ي بحق الفلسطينيين تدخل سرائيل، هل االنتهاكات والجرائم التي ارتكبها المحتل اإلنتساءلوعليه،   

 ي علىسرائيلضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟، وهل يحق للفلسطينيين مقاضاة االحتالل اإل
إسرائيل لجريمة الحرب الواردة في نظام روما وهل تتطابق أركان الجرائم الواردة فيها مع  ارتكاب أساس

 الفلسطينية؟واقع االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الصحية 
 تنطلق اإلجابة على التساؤالت السابقة من الفرضيات التالية:   
أحد الحقوق ادرة حقهم في التمتع باالنتهاكات اإلسرائيلية لحق الفلسطينيين في الصحة أدت إلى مص -

  .وحفظ كرامته اإلنسانية وحقه في العيش الكريم الحياةالتي تكفل بقاء اإلنسان على قيد 
 .إسرائيل دولة بحق والمدنية بشقيها الجنائية الدولية المسؤولية يمكن للدولة الفلسطينية إثارة -
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مكانيةالمحكمة الجنائية الدولية إلى  انضمام فلسطين - قوات المحتل  لمحاكمة يل اختصاصهافعت وا 
خصوصا تلك التي تمس صحة المواطن الفلسطيني  الفلسطيني الشعب بحق جرائمهم عني سرائيلاإل

 .وتنتهك حرمة جسده
بداية  استعنا بالعديد من المناهج، لإلجابة على التساؤالت السابقة والتحقق من صحة الفرضيات،     

ي دولة االحتالل في التمتع وق المقررة لمواطننطاق االلتزامات والحقف على بالمنهج الوصفي، وذلك للوقو 
، ية بما في ذلك الحق في الصحة سواء زمن السلم أو أثناء النزاعات المسلحةاإلنسانبجميع حقوقهم 

ربطها مع واقع الحقوق الصحية و  ؤكد علىمطابقة ما ورد في النصوص التي تلوكذلك المنهج التحليلي 
 إمكانية تكدأتوالتي بموجبها انتهاكها للحقوق الصحية في فلسطين، في مجال  سات اإلسرائيليةالممار 
، ينالفلسطيني بحق وجرائمهم انتهاكاتهم عن الدولية المسؤولية ورؤسائها وقادتها إسرائيلدولة  تحميل

مراقب في األمم ، تحديدًا بعد حصول فلسطين على دولة جرائم حربصفها و ب الجرائم هذه عن ومحاكمتهم
  المتحدة.
 التالي: النحو على ،الموضوع هذا في حثالب قسم ولقد  

 .تكريس االلتزام بحماية الحقوق الصحية بموجب النصوص الدولية واآلليات المعنية :أوالا 
 سلطات االحتالل اإلسرائيلي للحقوق الصحية في فلسطين. بعض صور انتهاك :ثانياا 
 سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن انتهاكها للحقوق الصحية بفلسطين.ية لالمسؤولية الجنائ :ثالثاا 
 واإلقليميةبموجب النصوص الدولية بحماية الحقوق الصحية تكريس االلتزام  :أوالا 

في الصحة دولة االحتالل وفقًا للقانون الدولي التزامات قانونية تضمن التمتع بالحق في  يقع على
المخصصة  توفير الخدمات الصحية وخصوصا إلطار يقع عليها مسؤولية، وفي هذا االمحتلةاألراضي 

، ولهذا على دولة االحتالل ليس فقط تجنب القيام بأي من أعمال االعتداء أو التعرض المرضىألطفال و ل
لدورها في إطار الرعاية  المؤسسات لمرضى والحئول دون تمتعهم بحقوقهم الصحية وممارسةالسلبي ل
نما مالصحية هؤالء المرضى وتلك ن واجب دولة االحتالل أن تعمل على تغطية وتأمين متطلبات ، وا 

المؤسسات سواء كان ذلك على صعيد تغطية متطلبات واحتياجات هذه المؤسسات من الكادر البشري أو 
كان ذلك على صعيد تأمين تزويد هذه المؤسسات بما قد تحتاجه من الوسائل والمعدات واألدوات وغيرها 

 هذه من الغرضفإن  ،وعليه، (1)لجوانب المادية التي يقتضيه حسن قيام هذه المؤسسات بتنفيذ أعمالهامن ا
، وهو الحقوق الصحية تجاه واألطراف الدولة التزامات ومضمون  طبيعةإلى  شاملة نظرة تقديم هوجزء ال

 ما سنتعرض له بشيء من التفصيل فيما يلي:
 

                                                           
قيت خالل المؤتمر الدولي الثالث عشر مداخلة أل "،اقع الحق في التعليم العام في القدس المحتلة تحديات وآفاقوعالء مطر، " -(1)

، منشورة ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث 4102ديسمبر  3و 4لمركز جيل البحث العلمي: فلسطين قضية وحق: طرابلس | لبنان 
 .404 ص-بتصرف-، 4102الصادرة بشهر ديسمبر  4102عشر فلسطين قضية وحق لبنان ديسمبر 
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االتفاقيات الدولية  لصحية فيااللتزام بحماية الحقوق ا تكريس-1  
 عض األحكامفي الفقرات التالية سنورد عدد من نصوص الصكوك الدولية واإلقليمية والتي تتناول ب

، وهي كما يلي:والضمانات الخاصة بالحق في الصحة  
 8491لعام  اإلنسانالعالمي لحقوق  عاناإل .أ

 حيث جاء فيها الحق في الصحة،ضمان وجوب ب اإلنسانالعالمي لحقوق  عالنمن اإل 52تقر المادة 
شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته،  لكل-1": أنه

ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة، وله الحق 
عجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل في تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض وال

(1)العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
. 

 8491التمييز العنصري لعام  أشكالاالتفاقية الدولية للقضاء على جميع  .ب
الحق في  مجددا 0621مييز العنصري لعام الت أشكالجميع على  كدت االتفاقية الدولية للقضاءأ  

أصل عرقي إلى  ربط التمتع به بانتماء الفردأو  ة، كما حظرت الحرمان منهمستوى مناسب من الصح
من هذه االتفاقية بالحق في مستوى مناسب من الصحة بغض النظر على األصل  1وتقر المادة ، معين

"... تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة : العرقي؛ إذ تنص على أن
" حق التمتع بخدمات الصحة العامة 2.. "... )هـ(.سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:.. وال.ه،أشكال

 ....".والرعاية الطبية والضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية؛
 8449لعام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  .ج
الحق في الرعاية  جتماعية والثقافية مجدداواال أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية .د

على  7فقد نصت المادة ، الصحية لكافة العاملين وكذلك بحقهم في ظروف عمل تكفل السالمة والصحة
"تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة : أنه

إقرار  01السالمة والصحة،" وجاء في المادة  .. )ب( ظروف عمل تكفل.ومرضية تكفل على الخصوص:
"... وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل : الدول األطراف في هذا العهد بما يلي

 طفالالوضع وبعده...." وكذلك "... وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األ
والمراهقين  طفالغيره من الظروف، ومن الواجب حماية األ أو والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب
 من االستغالل االقتصادي واالجتماعي. 

                                                           
ن، دليل دراسي الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، مراجعة: الدكتور كيرك أليسون، ديفيد ألمييدا وروبرت برلي -(1)

والدكتور أموس ديينأرد، والدكتور برايان دوود، وناسي فلورس، وأيان هارنسن، وأودري ماريتزكي، وكريستي رديليس بالمر وديفيد 
 .4-0ص ، 4113معة منيسوتا، ويسبرد، حقوق الطبع محفوظة لمركز حقوق اإلنسان بجا
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األضرار أو  كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم    
تفرض حدودًا وعلى الدول أيضا أن  ،إلحاق األذى بنموهم الطبيعيأو  تهديد حياتهم بالخطرأو  بصحتهم

  04المادة ، فدنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية 1-"

في هذا العهد اتخاذها لتأمين  التدابير التي يتعين على الدول األطراف تشمل-4والعقلية يمكن بلوغه. 
خفض معدل موتي المواليد  )أ( العمل على: ير الالزمة من أجلالممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التداب

ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، )ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية 
والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها،  والصناعية، )ج( الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة

  ".)د( تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض
 8498الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لعام  عاناإل .ه

ع بمستوى الخاص بحقوق المتخلفين عقليا مجددًا على الحماية الدولية للحق في التمت عالنأكد اإل
أنه ينبغي  عالنمناسب من الصحة وايالء قدر مناسب من االهتمام للمعوقين عقليا. كما أوضح هذا اإل

إذ ؛ أعلى مستوى ممكن كأفرادإلى  أن تتوفر للمعوقين ذهنيا التمتع بالمساعدات بما يكفل لهم أن يصلوا
ية والعالج الطبيين المناسبين الرعا على"للمتخلف عقليا حق في الحصول : على أن عالنينص هذا اإل

 ".حد ممكن ىأقصإلى  قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته وعلى
 الخاص بحقوق المعوقين عاناإل .و
الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى مناسب من  معوقين مجدداً الخاص بحقوق ال عالنأكد اإل  

 عالنجون إليها؛ إذ ينص هذا اإلار بحق المعوقين في التمتع بالرعاية الخاصة التي يحتالصحة، كما أق
"للمعوق الحق في العالج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك األعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، : على

 "......وفي التأهيل الطبي واالجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل المهنيين،
 (1)8494لعام  التمييز ضد المرأة أشكالاتفاقية القضاء على جميع  .ز
التمييز ضد المرأة على الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى  أشكالجميع أكدت اتفاقية القضاء  

مناسب من الصحة، وعرضت لالحتياجات وأوجه الحماية الخاصة التي يجب أن تتمتع بها المرأة بهذا 
إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد  -".....ح: 01المادة : علىالخصوص؛ إذ نصت 

 ".على كفالة صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة
"تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد : جاء فيهاف، 00أما المادة     

المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق والسيما:...  أساس مرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، علىال
                                                           

 01( هي معاهدة دولية تم اعتمادها في CEDAWاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو اختصارًا ) -(1)
ديسمبر  01في  32/011من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق واالنضمام بالقرار  0676ديسمبر 
 .0610سبتمبر  3. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 0676
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توخيا  -4)و( الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب... 
ل، تتخذ الدول األطراف األمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمأو  لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج

التدابير المناسبة:... )د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية 
 لها".
 0676تمييز العنصري ضد المرأة لسنة  أشكالمن اتفاقية القضاء على جميع  04كما نصت المادة  
سبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة ل األطراف للمرأة خدمات مناو " تكفل الد: أنه

 لها خدمات مجانية عند االقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
أو  الاإنسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة .ح

 (1)8419المهينة لعام 
المهينة أو  الالإنسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  ذيب وغيره من ضروب المعاملةنصت اتفاقية مناهضة التع

تتجاهل الدولة وقوع أو  بموافقتهاأو  يتعرض أي فرد للتعذيب سواء من قبل الدولةإال  على أنه يجب
 :التعذيب أيا كانت الظروف؛ وتنص على أن

أية إجراءات أخرى أو  قضائية فعالةأو  ةإداريأو  تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية "-1 :4المادة 
 لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي".

 8414اتفاقية حقوق الطفل لعام  .ط
الحماية الدولية للحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة، موضحة أن  أكدت اتفاقية حقوق الطفل

على ، 2المادة وتنص  ،تع مثل كافة األفراد بحقوقهمهم من مواطني الدولة، ولهم الحق في التم طفالاأل
أقصى إلى  الدول األطراف تكفل-4تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصياًل في الحياة. 1-": أن

 "....حد ممكن بقاء الطفل ونموه
 الحماية اإلقليمية للحقوق الصحية تكريس-2
إليها تعني الدول األطراف في المنظمات اإلقليمية  من الجدير التنويه بأن الصكوك التالي اإلشارة    

، وأنه ال يسعنا المجل لذكر كل االتفاقيات اإلقليمية، لذا سنكتفي باإلشارة إلى بعضها على النحو المعنية
 التالي:
 8491األمريكي لعام  اإلنساناألمريكي لحقوق وواجبات  عاناإل 

موجها عاما للدول األعضاء في منظمة الدول  ساناإلناألمريكي لحقوق وواجبات  عالنيعد اإل    
وقد أقر بحق كافة المواطنين في التمتع بمستوى مناسب من الصحة كما ركز بشكل خاص  ،األمريكية

                                                           
من قبل  0617اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام  -(1)

 0612كانون األول / ديسمبر  01المؤرخ في  36/22ها في القرار الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إلي
 .47وفقا للمادة  0617حزيران/ يونيه  42تاريخ بدء النفاذ: 
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 –الحمل وفترة الرضاعة  أثناء-"لكل النساء : على أن، 7المادة نص تو  ،والنساء طفالعلى احتياجات األ
 ".خاصة والرعاية والمساعدةالحق في الحماية ال طفالولكل األ
"لكل شخص الحق في المحافظة على صحته عن طريق اإلجراءات : أنه 00وأضافت المادة  

الحد الذي تسمح به إلى  الصحية واالجتماعية التي تتعلق بالغذاء والملبس واإلسكان والرعاية الطبية
 ".الموارد العامة وموارد المجتمع

  8494لعام والشعوب  ناإلنساالميثاق األفريقي لحقوق 
في إطار  اإلنسانة المعنية بحقوق ساسيوالشعوب الوثيقة األ اإلنسانيعد الميثاق األفريقي لحقوق 

ويقر هذا الميثاق بالحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة لكافة األفراد  ،منظومة االتحاد األفريقي
حيث نصت  ،توفير الرعاية الالزمة لهم وكذلك ،وكذلك حقهم في الحماية من الظروف المضرة بحصتهم

لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول 1-": على أن 02المادة 
الدول األطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير الالزمة لحماية صحة شعوبها وضمان  تتعهد-4 ،إليها

 .(1)"حصولها على العناية الطبية في حالة المرض
  8441الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه لعام 

ويعرض لالحتياجات الصحية  ،ة للطفلساسييقر الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه الحقوق األ
تشجيع تفهم ، أنه: "00ومما نصت عليه المادة  ،الخاصة للطفل وما يلزمه من رعاية صحية خاصة

 ".الطفل للعناية الصحية األولية
 .في ظل ظروف تضمن كرامته، وتشجع على اعتماده على نفسه، والمشاركة النشطة في المجتمعو    

يكون لكل طفل الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة التحقيق للصحة البدنية  أن 02المادة كذلك قررت 
الحق، وتتخذ  تتعهد الدول األطراف في هذا الميثاق بمتابعة التنفيذ الكامل لهذا، وأن والعقلية والروحية

لضمان توفير المساعدة  -؛ )ب(طفاللتقليل معدل وفيات األ -)أ(: على وجه الخصوص إجراءات
 -، مع التأكيد على تنمية الرعاية الصحية األولية؛ )ج(طفالوالرعاية الصحية الطبية الالزمة لكافة األ

ض وسوء التغذية في إطار العناية لمكافحة المر  -لضمان توفير التغذية الكافية ومياه الشرب اآلمنة؛ )د(
لضمان الرعاية الصحية المناسبة لألمهات  -(الصحية األولية عن طريق تطبيق التكنولوجيا المناسبة؛ )هـ

لتطوير الرعاية الصحية والوقائية والثقافية األسرية وتوفير  -و()المرضعات والالتي ينتظرن مواليد؛ 
لضمان أن  -(ة في خطط التنمية القومية؛ )حساسيلصحية األإلدماج برامج الخدمات ا -ز()الخدمات؛ 

والمرشدين االجتماعيين والعاملين في  طفالاآلباء واأل –وعلى وجه الخصوص  –كافة قطاعات المجتمع 
ة بصحة الطفل، وتغذيته، ساسياإلعالم والمساندة الستخدام المعارف األ لالمجال االجتماعي قد ناو 
ية، والصحة العامة، والصحة البيئية، ومنع الحوادث المنزلية، والحوادث ومميزات الرضاعة الطبيع

                                                           
 .4-0ص ، ديفيد ألمييدا وروبرت برلين، المرجع السابق -(1)
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لضمان المشاركة الفعالة من المنظمات غير الحكومية، والجمعيات المحلية، والسكان  -األخرى؛ )ط(
دارة برنامج الخدمة األ  لدعم تعبئة موارد المجتمع المحلي -؛ )ي(طفالة لألساسيالمستفيدين من تخطيط وا 

 .طفالفي تنمية العناية الصحية األولية باأل ريق الوسائل الفنية والماليةعن ط
 الفاعلة غير الدول األطراف الجهات التزامات-3
منظمة الصحة العالمية إلى  إن لدور وكاالت وبرامج األمم المتحدة، وخاصة الوظيفة الرئيسية المسندة    

واإلقليمية والقطرية، أهمية خاصة، مثل دور في إعمال الحق في الصحة على المستويات الدولية 
عند صياغتها وتنفيذها  وينبغي للدول األطراف ،اليونيسيف فيما يتصل بحق الطفل في الصحة

الوطنية الخاصة بالحق في الصحة، أن تستفيد من المساعدة والتعاون التقنيين اللذين  إلستراتيجيتها
ذلك، ينبغي للدول األطراف، عند إعدادها لتقاريرها، أن لى إ ضافةوباإل ،تقدمهما منظمة الصحة العالمية

تستغل المعلومات الغزيرة والخدمات االستشارية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بجمع البيانات 
 .وتفصيلها وفي وضع مؤشرات ومعالم الحق في الصحة

لحق في الصحة بغية تعزيز عالوة على ذلك، ينبغي مواصلة بذل جهود متضافرة في سبيل إعمال ا    
التفاعل بين جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها مختلف عناصر المجتمع المدني. وبموجب المادتين 

من العهد، ينبغي لكل من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم  43و 44
للسكان، والبنك الدولي، والمصارف اإلنمائية  المتحدة اإلنمائي، واليونيسيف، وصندوق األمم المتحدة

اإلقليمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والهيئات ذات الصلة األخرى داخل منظومة 
األمم المتحدة، أن يتعاون على نحو فعال مع الدول األطراف، باالعتماد على خبرته، في مجال تنفيذ 

لوطني، مع إيالء االعتبار الواجب للوالية الفردية لكل من هذه الحق في الصحة على المستوى ا
وبوجه خاص، ينبغي للمؤسسات المالية الدولية، السيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،  ،المنظمات

أن تولي اهتماما كبيرا لحماية الحق في الصحة في سياساتها اإلقراضية، واتفاقاتها االئتمانية، وبرامجها 
وعند النظر في تقارير الدول األطراف وقدرتها على الوفاء بااللتزامات بموجب  ،لقة بالتكيف الهيكليالمتع

 ، ستنظر اللجنة في أثر المساعدة المقدمة من جميع العناصر الفاعلة. 04المادة 
ئم على ومن شأن قيام الوكاالت المتخصصة والبرامج والهيئات التابعة لألمم المتحدة باعتماد نهج قا    

وستقوم اللجنة أيضا أثناء النظر في  ،حد بعيد إعمال الحق في الصحةإلى  أن ييّسر ؛اإلنسانحقوق 
تقارير الدول األطراف بدراسة دور الجمعيات المهنية الصحية وغيرها من المنظمات غير الحكومية فيما 

 .(1)04يتعلق بالتزامات الدول بموجب المادة 
ة الصحة العالمية، ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، ولجنة ويتسم دور كل من منظم    

الصليب األحمر الدولية الهالل األحمر واليونيسيف، فضال عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات 

                                                           
 .4ص ، نفس المرجع -(1)
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ية في أوقات اإلنسانالطبية الوطنية، بأهمية خاصة فيما يتعلق باإلغاثة في حاالت الكوارث والمساعدة 
الالجئين والمشردين داخليا. وينبغي إعطاء األولوية في تقديم إلى  ارئ، بما في ذلك تقديم المساعدةالطو 

دارتها، مثل المياه النظيفة الصالحة للشرب، واألغذية  المساعدة الطبية الدولية، وتوزيع الموارد وا 
 .تعرضا للتهميش أضعف المجموعات السكانية وأشدهاإلى  واإلمدادات الطبية والمعونات المالية

  باألمم  اإلنسانمكتب المفوض السامي لحقوق : اإلنساندليل التدريب على رصد حقوق
 .2118 عام المتحدة، جنيف، األمم المتحدة

الفصل السابع عشر " الحقوق االقتصادية واالجتماعية" يعرض هذا الفصل بشكل موجز رصد  فقد  
 ،ما فيها الحق في الصحة، وكذلك مدى الوفاء بتلك الحقوق للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ب

الخاصة بالالجئين و/أو المشردين داخليا الذين يعيشون  اإلنسانالفصل العاشر حماية حقوق كما رصد 
يتناول الفصالن السابق  "الخاصة بالعائدين والمشردين داخلياً  اإلنسانرصد وحماية حقوق  "في المخيمات

 .الخاصة بالالجئين والمشردين داخليًا بما في ذلك الحق في الصحة اإلنسانوق اإلشارة إليهما حق
 مؤسسة المساعدة الطبية لشرق أفريقيا 

مؤسسة المساعدة الطبية لشرق أفريقيا هي منظمة تطوع غير ربحية تقع في نورث أكوس، بوالية 
د متطوعين لتوفير تعليم وتدريب لتجنيإلى  وتسعي هذه المؤسسة ،نيسوتا بالواليات المتحدة األمريكيةيم

طبي ومعدات طبية ورعاية طبية لسكان دول شرق أفريقيا وكذلك لجمع التبرعات المالية للمساعدة في 
 .تحقيق أهدافها

 وكالة البيانات الدولية للتطوع 
منذ تعد وكالة البيانات الدولية للتطوع أشمل جهة فيما يخص بيانات التطوع في العالم. وقامت الوكالة 

ألف متطوع للعمل في أفريقيا وآسيا وبلدان البحر الكاريبي ومنطقة  46بإرسال ما يزيد على  0611عام 
بلدان أوروبا الشرقية. وفي اللحظة الراهنة هناك ألف وخمسمائة متطوع تابع إلى  ك، وبشكل أحدثيباسيف

بلدان مختلفة إلى  انتمائهم ويضم المتطوعين تشكيلة واسعة من حيث ،للوكالة يعملون في هذه المناطق
األموال بإرسال متطوعين رجال ونساء من أو  وتقوم الوكالة بدال من إرسال الطعام ،وكذلك أعمارهم

 تخصصات مختلفة يرغبون في تحقيق التغيير وتحقيق تقدم في المعركة ضد الفقر. 
المهارات وتبادل المعرفة  ويعمل هؤالء المتطوعون بالتعاون مع زمالء من المجتمعات المحلية لتقاسم

لتحقيق التغيير وااللتزام بتحقيق أهداف تنموية طويلة األجل تركز على تحقيق تنمية مستدامة بدال من 
 .حلول مؤقتةأو  تقديم مساعدات

 الجماعة الطبية الدولية 
من قبل أطباء وممرضين متطوعين من الواليات المتحدة. وهي منظمة تطوعية  0621تأسست عام 

تعنى برفع مستوى المعيشة عبر العمل تحسين قدرة المجتمعات المحلية على  ،سياسية خاصة غير
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المجتمعية وذلك في البلدان التي ال تتوفر بها منظمات قادرة على  وضاعالنهوض باألحوال الصحية واأل
 .القيام بذلك
 جمعية برامج التطوع الدولية  

ا في أساس من جمعيات غير ربحية وغير حكومية تقع جمعية برامج التطوع الدولية عبارة عن تحالف
وتتيح جمعية برامج التطوع الدولية قائمة بالوكاالت والمنظمات التي تبحث عن متطوعين في  ،األمريكيتين

يعالج لغز الهوية حقوق الطفل بما في ذلك ، اليونيسف-للمدرسين لغز الهوية  ،مناطق العالم المختلفة
 .، وحرمانهم من الحق في المواطنةالحق في الصحة الكافية

الواقع في فلسطين نجد إن الحواجز الموجودة في المعابر تقف للمرضى بالمرصاد إلى  نه، بالرجوعأإال    
جهاض طفالوخصوصا النساء الحوامل واأل ، وكانت السبب في موت الكثير من هؤالء المرضى وا 

سيدة حامل منذ بدء انتفاضة  26 أرغمتيث العشرات من الحوامل على مرأى من جنود االحتالل، ح
ية على سرائيلعلى الوالدة عند الحواجز العسكرية اإل 4117وحتى مايو  4111/ 6/  41في  األقصى

ي الذين تجاهلوا بشكل مستفز صرخات االستجداء التي أطلقتها سرائيلمرأى ومسمع من جنود االحتالل اإل
 34ستشفيات للوالدة وتلقي الخدمات الصحية الالزمة، كما ولد المإلى  تلك السيدات للسماح لهن بالوصول

 .(1)طفال ميتا على الحواجز 
إن قوات إال  إسرائيلوعلى الرغم من أبرام السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقيات سالم وهدنة مع 

ما أنها كانتونات، كإلى  ي مازلت تضع الحواجز التي تفصل بين المناطق وتحولهاسرائيلاالحتالل اإل
إلى  تعامل الفلسطينيين عند الحواجز العسكرية معاملة ال إنسانية وتعيق وصول سيارات اإلسعاف

 المستشفيات من دون مبرر.إلى  المرضى ونقلهم
 : العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أنهمن  04كما جاء في المادة    
ذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية . تقر الدول األطراف في ه0

 والعقلية يمكن بلوغه.
. تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا 4

 الحق، تلك التدابير الالزمة من أجل:
 وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، خفض معدل موتي المواليد ومعدل على)أ( العمل  
 )ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، 
 )ج( الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها، 
 ض".)د( تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المر  
 

                                                           
محمد محسن صالح، مركز الزيتونة تحرير ل اإلسرائيلي، معاناة المريض الفلسطيني تحت االحتالفاطمة عيتاني وعاطف دغلس،  (1)

 .11، ص 4100، لبنان-بيروتللدراسات واالستشارات، الطبعة األولى، 
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 ياإلنسانالحق في الصحة أثناء النزاعات المسلحة بموجب قواعد القانون  تكريس-9  
ي قد نظم بشكل اإلنسانالقانون الدولي  أنفيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بوسائل القتال وأساليبه، نجد    

لة بحقوقهم واضح وصريح معظم القواعد المتعلقة بوجوب احترام وضمان تمتع سكان األقاليم المحت
 الصحية، وهو ما سنبرزه فيما يلي:

  8494لعام أثناء النزاعات المسلحة جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين  اتفاقية-أ
أثناء النزاعات  المتعلقة بحماية المدنيين 0626اتفاقية جنيف الرابعة لعام من  (02قررت المــادة )

 وبقدر ما ،عجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصينيكون الجرحى والمرضى وكذلك ال": هأن، المسلحة
تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع اإلجراءات التي تتخذ للبحث عن 

الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من األشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب أو  القتلى
 .وسوء المعاملة"

يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى  (07)المــادة  وأضافت
المطوقة، ولمرور رجال جميع أو  والنساء النفاس من المناطق المحاصرة طفالوالعجزة والمسنين واأل

 .هذه المناطقإلى  األديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية
جوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة ال ي ": على أنه( 01وأكدت المــادة )

لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع 
 .األوقات

الدول األطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات  وألزمت    
ابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها ال تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية ذات ط

، ووجوب تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة 06بمفهوم المادة 
لحة في من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المس 31المنصوص عنها في المادة 

ال يجوز وقف الحماية الواجبة على أنه  وأكدت، 0626أغسطس /آب 04الميدان، المؤرخة في 
 ،ية، في القيام بأعمال تضر العدواإلنسانإذا استخدمت، خروجًا على واجباتها إال  للمستشفيات المدنية

وال المناسبة مهلة زمنية بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع األحإال  غير أنه ال يجوز وقف الحماية عنها
 من االتفاقية. 06المــادة  وفقا لما قررته معقولة دون أن يلتفت إليه

من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على ": أنه (11وقد جاء في المــادة )   
تستورد ما يلزم من  تزويد السكان بالمؤن الغذائية واإلمدادات الطبية، ومن واجبها على األخص أن

 .األغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد األراضي المحتلة غير كافية
مهمات طبية مما هو موجود في أو  إمداداتأو  ال يجوز لدولة االحتالل أن تستولي على أغذية   

جات السكان المدنيين. لحاجة قوات االحتالل وأفراد اإلدارة، وعليها أن تراعي احتياإال  األراضي المحتلة
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ومع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية األخرى، تتخذ دولة االحتالل اإلجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة 
 ."عن كل ما تستولي عليه

وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات األغذية واألدوية في     
 .رضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهريةإذا فإال  األراضي المحتلة،

من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، ": أنهعلى ( 12وتضيف المــادة )    
وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة 

راضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير العامة والشروط الصحية في األ
الوقائية الالزمة لمكافحة انتشار األمراض المعدية واألوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل 

 .فئاتهم بأداء مهامهم
المحتلة تؤدي إذا أنشئت مستشفيات جديدة في األراضي المحتلة حيث لم تعد األجهزة المختصة للدولة    

وظيفتها، وجب على سلطات االحتالل أن تعترف بهذه المستشفيات عند االقتضاء على النحو الوارد في 
وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات االحتالل كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل  ،01المادة 

 .40و 41بموجب أحكام المادتين 
والشروط الصحية، تراعي دولة االحتالل االعتبارات المعنوية  لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحةو    

 .واألدبية لسكان األراضي المحتلة
بصفة إال  أنه ال يجوز لدولة االحتالل أن تستولي على المستشفيات المدنية (17المــادة )وأكدت 

تخذ التدابير مؤقتة وفي حاالت الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، شريطة أن ت
 .المناسبة وفي الوقت المالئم لرعاية األشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين

 8499 لعام اتفاقيات جنيفإلى  )البروتوكول( األول اإلضافي الملحق-ب
 لعام آب/أغسطس 04اتفاقيات جنيف المعقودة في إلى  األول اإلضافي البروتوكولكرست نصوص     

، التأكيد على حقوق المدنيين في الصحة والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1949
 :، أنه يجب01حيث جاء في المــادة  النزاعات المسلحة، أثناءوتمتع وسائل الصحية بالحماية الالزمة 

 .احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب1 -
ة ممكنة عند االقتضاء ألفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت تسدى كل مساعد2 -

 .بسبب القتال فيها الخدمات الطبية المدنية
تقدم دولة االحتالل كل مساعدة ممكنة ألفراد الخدمات الطبية المدنيين في األقاليم المحتلة لتمكينهم 3 -

في  ،هؤالء األفرادإلى  كمل. وال يحق لدولة االحتالل أن تطلبالوجه األ ية علىاإلنسانمن القيام بمهامهم 
العتبارات طبية. وال يجوز إرغام إال  العالج إيثار أي شخص كان باألولوية في تقديم ،أداء هذه المهام

 .يةاإلنسانهؤالء األفراد على أداء أعمال ال تتالءم مع مهمتهم 
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أي مكان ال يستغنى عن خدماتهم فيه مع مراعاة إلى  هيحق ألفراد الخدمات الطبية المدنيين التوج4 -
 .د يرى الطرف المعني في النزاع لزومًا التخاذهايإجراءات المراقبة واألمن التق

أحكام االتفاقيات وهذا  وتطبق عليهم بالمثل ،يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين5 -
 .راد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهمأف البروتوكول" المتعلقة بحمايةالملحق "

 : أنه ،02المــادة  وأضافت    
ال يجوز بأي حال من األحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع "1 -

 .النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط شرف المهنة الطبية بغض
القيام بأعمال أو  نشاطًا ذا صفة طبية على إتيان تصرفات ال يجوز إرغام األشخاص الذين يمارسون 2 -

أو  غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضىأو  تتنافى وشرف المهنة الطبية
اإلحجام عن إتيان التصرفات والقيام باألعمال التي  علىأو  أحكام االتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول"

 .واعد واألحكامتتطلبها هذه الق
ال يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطًا ذا صفة طبية على اإلدالء بمعلومات عن الجرحى 3 -

موضع رعايته ألي شخص سواء أكان تابعًا للخصم أم للطرف الذي  ما زالواأو  والمرضى الذين كانوا
بأسرهم أو  ى والمرضىضررًا بهؤالء الجرح ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق

تراعى القواعد التي  أن ذلك،مع  ويجب،وذلك فيما عدا الحاالت التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. 
 .تفرض اإلبالغ عن األمراض المعدية

على وجوب أن يقوم السكان المدنيين برعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين ، 07المــادة  أوصتكما      
 وأال يرتكبوا أيًا عنف بمواجهتهم. ،الخصمإلى  لو كانوا ينتمون في البحار حتى و 

أنه تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة واسعة ، 11كما قررت المــادة     
أو  وسائل القتال التي يقصد بهاأو  وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب ،االنتشار وطويلة األمد

  .بقاء السكانأو  منها أن تسبب مثل هذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحةيتوقع 
 8499 لعام )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف الملحق-ج

 عنها غنى األعيان التي ال حماية -أ: يلي ما على 02في المادة  الثاني اإلضافي نص البروتوكول
 والمحاصيل الغذائية والمواد الزراعية للمناطق العدائية الهجمات توجيه حظرالمدنيين، و  السكان لبقاء

شك  بدون  تسهم بذلك الري، وهى وأشغال واآلبار اتهوشبكا الشرب مياه ومرافق الغالل ومخازن  والماشية
سية على حماية األشغال الهند 01كما أكدت المــادة غير الدولي،  أثناء النزاع المسلح البيئة في حماية

المنشآت التي تحوي أو  "ال تكون األشغال الهندسية: والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، حيث جاء فيها
حتى ولو  ،وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محاًل للهجومال أ ،قوى خطرة



 

 
 

24 

الق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انط ،كانت أهدافًا عسكرية
 .(1)بين السكان المدنيين"

 8441للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ساسياأل النظام-د
يعتبر صحة أن اإلضرار الشديد بال 0661للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ساسياعتبر النظام األ    

 تعمد إحداث معاناة شديدة أن ساسياألحيث جاء في المادة الثامنة من النظام  جريمة من جرائم الحرب،
خضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه أو  إلحاق أذى خطير بالجسمأو  بالصحة وا 

أو  معالجة األسنانأو  العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبيةأو  ألي نوع من التجارب الطبيةأو  البدني
أولئك أو  تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص لتي الالمعالجة في المستشفي للشخص المعني وا

 .في تعريض صحتهم لخطر شديدأو  األشخاص
عقلي جسيم بأفراد الجماعة فرض تدابير أو  ( بأن إلحاق ضرر جسدي2كذلك اعتبرت المــادة )    

خضاع الجماعة عمدًا ألحوال معيشية يقصد بها .تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة الكها الفعلي إه وا 
 .جماعية إبادةجريمة  جزئياً  أو كلياً 

 بعض صور انتهاك سلطات االحتال اإلسرائيلي للحقوق الصحية في فلسطين: ثانيا
تعتبر االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الصحية في مواجهة الفلسطينيين، صورة نمطية متكررة مارستها 

ة، وكانت اتفاقيات جنيف األربع في المادة الثالثة المشتركة احتاللها لألراضي الفلسطيني دول االحتالل منذ
ولعله تجب اإلشارة أن الحديث عن االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية في مجال ، قد عددت األفعال المحظورة

احترام الحقوق الصحية وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية باإلقليم الفلسطيني المحتل لن ينتهي 
مجلدات، وال أصدق على ذلك مما نقلته وسائل العالم والتقارير الدولية عن انتهاك حق  ولن تسعه

، باإلضافة إلى الحرب التي 4116المواطن الفلسطيني في الرعاية الصحية خالل الحرب على غزة عام 
، والتي ضربت فيهما سلطات االحتالل اإلسرائيلي 4102، وكان أخرها حرب جويلية 4104شنتها عام 

بعرض الحائط كافة االتفاقيات والمواثيق الدولية التي كرست الحق في الصحة، بما في ذلك اتفاقيات 
ومواثيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان واتفاقيات القانون الدولي اإلنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة 

اقية الهاي المتعلقة باحترام ، وكذلك اتف0626والمتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 
، والتي تؤكد 0621، باإلضافة إلى ميثاق األمم المتحدة لعام 0617قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 

جميعها على قيام التزامات في مواجهة دولة االحتالل اإلسرائيلي بوجوب توفير الحقوق الصحية لكل 
بتوفير المعدات والتجهيزات الصحية من الخارج لو المواطنين في األراضي المحتلة؛ بل وبذل جهودها 

                                                           
تخصص  الماسترالسنة أولى  أمحمدي بوزينة امنة، دروس على الخط في مقياس حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة لطلبة (1)

 .26، ص 4102/4107للسنة الدراسية  حقوق والعلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،القانون الدولي للبيئة، بكلية ال
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ولكن الواقع في فلسطين اثبت أن إسرائيل لم تحترم أي االلتزامات المكرسة بموجب ، (1)تطلب األمر ذلك
النصوص الدولية واإلقليمية التي تحمي الحق الصحي في السلم أو في زمن النزاع المسلح، فقد تفنن 

 هاك الحقوق الصحية المقررة في حق الشعب الفلسطيني، نذكر منها ما يلي:االحتالل اإلسرائيلي في انت
 للطواقم الطبية الفلسطينية مقررةي للحماية السرائيلانتهاكات سلطات االحتال اإل-0 

وكذلك المادة ، 43وحتى المادة  02على الرغم مما وفرته اتفاقية جنيف الرابعة من خالل المواد من      
من البرتوكول األول الملحق بها من حماية ألفراد ورجال  01و 04المواد  وأكدته، يةمن االتفاق 23

التنقل لهم وعدم االعتداء و  وخاصة فيما يتعلق بمبدأ احترام حركة الحركة يةاإلنسان واإلغاثةالطواقم الطبية 
يرة تعمد شن هجمات اعتبار االنتهاكات الخط من 3/ب/ 1ولما قررته المادة  ممارسة مهامهم، أثناءعليهم 

مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة أو  وحداتأو  موادأو  منشآتأو  ضد موظفين مستخدمين
أو  حفظ السالم عماًل بميثاق األمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيينأو  يةاإلنسان

 حرب. جريمة، للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة
ية من خالل االعتداء اإلنساني خرقت وما زالت تخالف جميع تلك القواعد سرائيللكن قوات االحتالل اإل

 النار المباشر إطالقوتمثلت تلك االعتداءات في ، قطاع غزةو  على الطواقم الطبية في الضفة الغربية
 4102وخالل عدوان عام ، (2)المصابين والمرضىإلى  عرقلة وصولهاو  اللفظيةو  االعتداءات الجسديةو 

ة بشكل اإلغاثيالخدمات و  والدفاع المدني، اإلسعافقامت قوات االحتالل وجيشها باستهداف سيارات 
  .(3)متعمد
عدد كبير من المتطوعين والمسعفين  بإصابةية على صعيد الطواقم الطبية فتتمثل سرائيلاالنتهاكات اإلف   

وخروجها من الخدمة في  اإلسعافذلك تضرر سيارات إلى  أضف الذين أصيبوا بجراح وبإعاقات دائمة،
 أكانالهدف سواء إلى  من قبل قوات االحتالل من الوصول اإلسعافومنع ضابط وسائقي  كثيرة، أحيان

 مريض.أو  الهدف مصاب
الفلسطيني من حصار وصعوبة التواصل بين  الشعبي اتجاه سرائيلمع تواصل ممارسات االحتالل اإل    
ن الفلسطينية وقراها التي عانت من افتقارها للعيادات والمراكز الصحية والمؤسسات الطبية،وفي ظل المد

السطح الدور الكبير إلى  برز في عمليات الوالدة على حواجز االحتالل، األجنةتزايد عدد الوفيات وموت 
                                                           

مكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل ضد  (1) امحمدي بوزينة آمنة، "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 
مداخلة ألقيت خالل المؤتمر الدولي الثالث عشر  سيبة بن بوعلي الشلف،مخبر القانون واألمن اإلنساني جامعة ح الشعب الفلسطيني"،

، منشورة ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث 4102ديسمبر  3و 4لمركز جيل البحث العلمي: فلسطين قضية وحق: طرابلس | لبنان 
 .442، ص 4102الصادرة بشهر ديسمبر  4102عشر فلسطين قضية وحق لبنان ديسمبر 

تحرير عبد ، ، دراسات في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة )عملية الرصاص المصبوب_ معركة الفرقان(وآخرون  ،يط أمينحط (2) 
 .011، ص 4116يوليو  ،بيروت، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،الطبعة األولى ،الحمد الكيالي

كلية  ره على القضية الفلسطينية"، أطروحة دكتوراه تخصص القانون الدولي،امحمدي بوزينة أمنة، الخلط بين اإلرهاب والمقاومة وأث )3( 
 .421، ص 4101، 0الجزائر  جامعة-الحقوق 
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ار المترتبة على الذي تلعبه هذه المؤسسات الصحية غير الحكومية في التصدي والتخفيف من اآلث
نقاذ حياة المواطنين، الدور الكبير الذي تضطلع به  إنكاروال يستطيع احد من شعبنا  ممارسات االحتالل وا 

هذه المؤسسات في األرياف والمناطق النائية عن خدمات دائرة الصحة المهملة في عهد االحتالل وحتى 
اجتماعية صحية بعد إنشائها في العام حركة إلى  فهي مؤسسات غير حكومية تحولت ،أيضافي المدن 

 يسرائيلاإلوالتقليل من االعتماد على االحتالل  ( بهدف تعزيز البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني،0676)
تقديم الخدمات  إضعافإلى  في معظم المجاالت وخاصة القطاع الصحي،الذي عمد وبشكل دائم ومستمر

مق الوطني بالعمق المهني فهي تمارس نشاطات خيرية وثقافية الطبية،فتالقى في دور هذه المؤسسات الع
وعلمية وطبية مستهدفة الفئات ذات الدخل المنخفض والمحتاجة لتلك الخدمات مع التركيز على الفئات 
األقل حظا في مجتمعنا الفلسطيني كالمرأة والطفل وطلبة الجامعات والمدارس وذوي االحتياجات الخاصة، 

وعمل هذه المؤسسات جزء من البرنامج النضالي ضد االحتالل على قاعدة  الوطنية،وهذا يحمل السمة 
 ،األولية اإلسعافاتما تفيد متطوعوها في تدريبهم على إلى  إضافة تمتين المجتمع وسد حاجاته الصحية،

وصقل الشخصية المهيأة لتقديم الخدمات للمواطنين من  وتنفيذ عمليات اإلخالء في حاالت الطوارئ،
وال ننسى دورها في توفير مقومات الحياة  خالل القيام بأعمال التطوع وتنمية جانب المبادرة لديهم،

نية يخالل فترات منع التجول واالجتياحات المتكررة التي أصبحت سمة تالحق المناطق الفلسط ةساسياأل
در غوثهم مصدر من مصا إنهاالناس ينظرون لهذه المؤسسات على  فاضحيفي الفترات السابقة 

مدادهم بالمواد الغذائية والدواء وحليب األ العاملون فيها  فأصبح الحياتية الهامة، األموروغيرها من  طفالوا 
 .(1)بمثابة الفدائي الذي يعرض نفسه لألخطار والمهالك إلنقاذ حياة المهددين بفقدان الحياة

استشهاد أكثر من  4102جويلية  7 بدأ فعليًا يوماّلذي  ي على غزةسرائيلعن العدوان اإلنتج كذلك 
( من الطواقم 43( امرأة بينهن أكثر من أربعين مسنة، و)314( طفال و)131( فلسطينيًا بينهم )4071)

( من موظفي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 00( صحفيا و)02الطبية و)
( 4010( طفاًل و)3313) طفالجريح معظمهم من األ ( فلسطينياً 01171)األونروا(، وبلغ عدد الجرحى )

إلى  ي القوة المفرطة المفضيةسرائيل، ووفقًا لمئات األدلة الموثقة استخدمت قوات االحتالل اإل(2) امرأة
الموت ضد المدنيين الفلسطينيين في ظروف ال ُتبرر مثل هذا االستخدام ودون أّن ينشأ تهديد لحياة تلك 

 .(3)القوات
                                                           

طيني الحكومي ومؤسساته ودوره بالعمل الوطني "األفاق والواقع والثغرات قراءة في واقع العمل الصحي الفلسأمجد رامز السائح،  (1) 
 منشور على الرابط التالي:، 4101كانون الثاني /يناير  01السبت، ، "واآلمال واإلحصائيات

http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-10-13-21-27  
أغسطس  0، المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر في جريحاً ( 1311)شهيدًا و( 42/0223)ت النار لليوم الـ غزة تقاوم تح تقرير (2)

  .14، ص 4102
 – 7/7/4102"الجرف الصامد"  عملية-العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول"  (:44ملف معلومات رقم ) (3) 

 .72، ص المرجع السابق، 42/1/4102

http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-10-13-21-27
http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-10-13-21-27
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
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ّن األعمال السابقة، تعُد من جرائم الحرب، كما يعد القتل العمد من المخالفات الجسيمة ال شك أ
(، كما أّن 027( و)022الخاصة بحماية المدنيين وتحديدًا المادتين ) 0626التفاقية جنيف الرابعة لعام 

 . 0677(1)/أ( من البروتوكول األول لعام 76مهاجمة الصحفيين انتهاك ألحكام المادة )
تعد خرقا واضحا ألهم قواعد القانون الدولي  إسرائيلإذن المعطيات السابقة تؤكد على ان ممارسات     

 اإلضافيحماية المدنيين والبرتوكول  بشأن 0626ي المتمثلة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام اإلنسان
الجرحى والمنكوبين و  ىبالبحث عن المرضوالتي كفلت حماية الطواقم الطبية المكلفة ، يات جنيفقافالت
ج  .(2)الئهم ونقلهم وتشخيص حالتهم وعالجهموا 
 بالرعاية الصحية الحرب بالتمتع  أسرى حق قوات االحتال  انتهاكات-2

لحاحا في ظل معاناة إية من أكثر القضايا اإلسرائيلالمرضى في السجون  سرى كذلك يعد وضع األ    
الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العالج المناسب لهم،  إلهمالاة سالكبيرة وقاسية يواجهونها، تتمثل بسيا

جراء التجارب الطبية عليهم المحتل  0626من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  60مع انه ألزمت المادة ، وا 
تستخدم مستشفياتها ومؤسساتها  إسرائيلالمرضى، غير أن  سرى العالج المناسب لألو  بتقديم الرعاية الطبية

وتركه فريسة سهلة لألمراض الفتاكة بدال من  إرادتهحطات لتعذيب األسير الفلسطيني وتحطيم الصحية كم
 تقديم العالج لهم.

 الفلسطينيين طفاللأللوجوب توفير الرعاية الصحية قوات االحتال  انتهاكات-3
 طفالألا كما هو الحال بالنسبة لمعاناة ؛يةاإلسرائيلنتهاك من ممارسات اال أبشعلك ليس هناك كذ

من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  42رغم ما قررته المادة  في السجون اإلسرائيلية الفلسطينيينمرضى ال
بالمئة  6أي ما نسبته ، حوالي ثالثين طفال مريضا سرى الفلسطينيين األ طفالأنه يوجد بين األإال  ،0616

 إلفاداتووفقا ، ج الطبي المناسبالعالو  وهؤالء محرومون من الرعاية الصحيةسرى، األ طفالمن عدد األ
، عيادات السجنإلى  المرضى طفالاأل إخراجترفض  اإلسرائيليفإن سلطات االحتالل سرى، األ طفالاأل

ن  من ذلك  األبشعكما ، األطباءالمضايقات حتى من قبل و  الشتائمو  فإنهم يتعرضون للضرب أخرجتهموا 
وخاصة تلك  تستدعي التدخل الجراحي بأمراضبين المصا طفالعمليات جراحية لأل إجراءأنهم يرفضون 

 . (3) أجسادهمرصاص من أو  اياظبقايا ش إزالةالعمليات التي تتطلب 
 
 

                                                           
 – 7/7/4102"الجرف الصامد"  عملية-(: العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" 44) رقم لوماتملف مع(1)

أنظر أيضا: تقرير  .4101لبنان، –عداد قسم األرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت إ 42/1/4102
 .4102يوليو  30، المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر في «جريح 1011شهيدًا و 141/0361 غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ»بعنوان: 

  (2)  فاطمة عيتاني وعاطف دغلس، المرجع السابق، ص 17.
  (3) نفس المرجع، ص 27-22. 

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
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 أعضائهموسرقة الفلسطينيين لتجارب على المرضى إسرائيل  إجراء-9
 سياسةأو  والسيما عندما ترتكب في إطار خطة الحرب،يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم    

في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم، قسام سلطة االحتالل وفقا لما قررته المادة أو  عامة
أي فعل من  ،0626آب / أغسطس  04بارتكاب انتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة  3و4/أ/ 1

 :الصلةذات  الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيفأو  األفعال التالية ضد األشخاص
 .المعاملة الالإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجيةأو  التعذيب - 2
 بالصحة"أو  إلحاق أذى خطير بالجسمأو  تعمد إحداث معاناة شديدة - 3
 ألي نوع من التجاربأو  إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني- 10

المعالجة في المستشفي للشخص أو  معالجة األسنانأو  العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبيةأو  الطبية
في تعريض أو  أولئك األشخاصأو  المعني والتي ال تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص

 ."صحتهم لخطر شديد
في مواجهة الشعب ية اإلسرائيلما ورد في نص المادة السابقة وواقع الممارسات إلى  وبالرجوع

رم حالتجارب الطبية على مواطني الشعب المحتل م إجراء أنرغم علم قواتها  إسرائيل أنالفلسطيني نجد 
 جرحى حقال لتجاربها العلميةأو  مرضىأو  جعلت الفلسطينيين سواء أسرة أنهاإال  وغير مقبول دوليا

المرضى العرب كفئران إلى  يةسرائيلحية اإلفي المراكز الص اإلسرائيليينينظر بعض األطباء الطبية، إذ و 
 أطفالمسنون و  ية بينهماإلسرائيلتجارب، فيقوم هؤالء األطباء باستخدام مرضى نزالء في المستشفيات 

ومختلون عقليا في تجارب طبية كتجارب لعقاقير غير مجازة طبيا وبعض تلك التجارب تكون على أيدي 
ك يجري دون الحصول حتى على إذن من األوصياء عليهم ، وكل ذلاألطباءباحثين ليسوا حتى من 

بغرض تجربة عقار  عمدا طفالتم إحداث ثقوب في طبالت أذان عدد من األ 4111ففي عام ، قانونا
مكان  أيالطبية في  األغراضالستخدامه في  إجازةهذا العقار لم يحصل على  على الرغم من أن، عليهم
 حول العالم. أخر

سنة إعالم هلنسكي الذي اعتمدته الجمعية الطبية في فنلندا  بإتباعالدول الملتزمة من  إسرائيلوتعد 
الثالث، وينص في مبدئه ، بمثابة ميثاق اإلعالن، بشأن إجراء التجارب الطبية الحيوية، ويعد هذا 0622
إشراف وتحت ، بواسطة أشخاص مؤهلين علمياإال  تجري البحوث الطبية الحيوية "ال ينبغي أن: على أنه

كلينيكياشخصي من ذوي الكفاءة ومتخصص طبيا  ن المسؤولية تجاه الحال البشرية موضوع البحث وا  ، وا 
 على عاتق الشخص موضوع البحث. أبداتكون  وأال ،يجب أن تكون دائما على عاتق شخص مؤهل

 خص ما إبالغهبحث على ش أيعلى أنه يتعين عند إجراء  عالنإلامبدأ السادس من ينص الكما 
وبذلك يكون ما يقوم بت ، الفوائد المتوقعة والمخاطر المحتملةو  ومناهج البحث على نحو مالئم باألهداف

وقد ثبت انه ، بيقهمن الدول الملتزمة بتط إسرائيلن أل هلسنكي إعالنيين خرقا لمبادئ سرائيلاإل األطباء
وأطباء  آخرين أطباءسة في مستشفى مئير في كفار سابا، أجرى البروفيسور مور دخاي رافيد وخم
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مرأة معظمهن من العرب يعانين من مرض السكري امتمرنون تجربة طبية غير قانونية على نحو ستين 
التجربة بدون  أجريت، وقد 4113و 4110عاما في الفترة ما بين  71إلى  21تتراوح أعمارهن بين 

ى، وبدون الحصول على موافقة الحصول على موافقة لجنة هلنسكي للتجارب البشرية التابعة للمستشف
 .(1)موقعة من المريضات

( Aftonbladet، كشفت جريدة أفتونبالديت )4116أنه في أوت إلى  تجدر اإلشارة وكانت
( عن قيام سلطات Donald Boströmالسويدية بموجب تقرير للصحفي السويدي دونالد بوستروم )

تصفيتهم وتضمن التقرير شهادات عائلة فلسطينية،  االحتالل بسرقة أعضاء داخلية لشهداء فلسطينيين بعد
شهادات موظفين باألمم المتحدة تتحدث عن شبهات حول سرقة أعضاء شهداء إلى  كما أشار
ي، نقال عن مدير معهد أبو كبير سرائيل؛ وفي ذات السياق كشفت القناة الثانية بالتلفزيون اإل(2)فلسطينيين

انتزاع رقع جلدية إلى  ي عمد في تسعينيات القرن الماضيسرائيلاإلي للطب الشرعي أّن الجيش سرائيلاإل
المعهد وبدون موافقة العائلة وتم تحويل هذه الرقع لجنود في الجيش إلى  أسفل الظهر من كل جثة تصل

 حروق، وجاء في التقرير المذكور أّن قرنيات أخذت من عيون موتى نقلت جثثهمأو  تعرضوا إلصابات
 المعهد.إلى 

الطبي التي  اإلهمالسياسة و  على التعذيب سرى يقتصر انتهاك سلطات االحتالل لحقوق األ ولم
وقد  ،استخدام األسرة كحقول تجارب لبعض األدويةإلى  بل تجاوز ذلك، يةاإلسرائيلتنتهجها إدارة السجون 

ا غيتسيك النقاب في ية سابقا دالياإلسرائيلنية لعلوم البرلماورئيس لجنة ا يسرائيلكشفت عضو الكينيست اإل
 سرى عن وجود ألف تجربة ألدوية خطيرة تحت االختبار الطبي تجري سنويا على األ 0667يوليو 

 .(3)الفلسطينيين والعرب
في حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة و  وأضافت في حينه انه بين يديها

فلسطينيين وعرب  أسرى لف تجربة دوائية على أ إلجراءالكبرى  يةسرائيلاإل األدويةية لشركات سرائيلاإل
 .اإلسرائيليةداخل السجون 

والمحررين  سرى بوزارة شؤون األ اإلحصاءومدير دائرة  سرى وبحسب الباحث المتخصص بقضايا األ   
األسيرات حقنوا بإبر لم يروها من قبل، أدت لتساقط شعرهم سرى و فإن الكثير من األ، عبد الناصر فراونة

حالتهم النفسية  وآخرون فقدوا عقولهم،  وآخرون م لألبد وهناك أسرة فقدوا أبصارهم وشعورهم، وشعر وجهه
 .(4)وغير ذلك اإلنجابيعانون من العقم وعدم القدرة على  وآخرون في تدهور مستمر، 

                                                           

  (1) نفس المرجع، ص 31-46.
، تحرير محسن محمد صالح، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الطبعة األولى، 4116التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعام  (2) 

  .011-017، ص 4101، لبنان-بيروت
  (3)  نفس المرجع، ص 31.

 (4)جريدة البيان، دبي، 4117/6/4. 
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التجارب  أالفسلطات االحتالل  إجراءمن خالله عبد الناصر فراونة بين الذي أعده البحث وجاء في     
وأضاف أن  .بمرض السرطان في صفوفهم اإلصابةالفلسطينيين وبين ازدياد حاالت  سرى ويا على األسن

سنوات ومنهم من أو  السابقين ظهر عليهم مرض السرطان بعد تحررهم بشهور سرى العشرات من األ
 .(1)المدمرة وأثارهاوذلك بسبب ما ورثوه عن السجون ، قضى نحبه ومنهم من ينتظر

 0626يع األفعال السابقة، تعُد من المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف لعام ال شك أّن جم
أضرار خطيرة بالصحة من المخالفات أو  التي جعلت تعمد إحداث معاناة شديدة( 027)خاصة المادة 

جرائم  0677البروتوكول اإلضافي األول لعام ( من 11/1)الجسيمة، وتعتبر تلك المخالفات وفقًا للمادة 
من جرائم  0661للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ساسيالنظام األ( من 3/أ/1)كذلك اعتبرت المادة  حرب،

 .(2)الصحةأو  إلحاق أذى خطير بالجسمأو  الحرب تعمد إحداث معاناة شديدة
 ضد البيئة في األراضي المأهولة بالسكان الفلسطينيين  إسرائيل جرائم-1
للمحكمة الجنائية الدولية كان أكثر توفيقا في هذا الشأن، إذ اعتبرت  ساسيلنظام األاالحقيقية أن     

، فقد نصت هذه المادة على من هذا النظام، أن االعتداء على البيئة يشكل جريمة حرب 2/ب/1المادة 
عن إصابات بين أو  تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر بتبعية في األرواح: أن

 إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعيةأو  عن إلحاق أضرار مدنيةو أ المدنيين
يشكل  ......مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرةإلى  يكون إفراطه واضحًا بالقياس

ور ي الذي نتج عنه ظهاإلنسانجريمة حرب"، وكان هذا نتيجة التطور الحاصل في القانون الدولي 
المسؤولية إال  فإن القضاء الدولي لم يرتب حتى اآلن ،المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من ذلك

للمحكمة  ساسيالجنائية على األفراد الطبيعيين وحدهم، فإنه من المتوقع خاصة بعد دخول النظام األ
 .(3)الجنائية الدولية حيز التنفيذ أن تصدر أحكاما دولية تدين الدول جنائيا

( على أركان جريمة إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل األجل 2/ب/4الفقرة ) 11نصت المادة  
 وشديد بالبيئة الطبيعية والتي تتلخص فيما يلي:

 أن يشن مرتكب الجريمة هجوما. -
أن يكون الهجوم من شأنه إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد بالبيئة الطبيعية بحيث  -

 مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.إلى  ضح بالقياسيكون إفراطه وا
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن هذا الهجوم من شأنه أن يسفر على خسائر عرضية تلحق  -

 ضرر بالبيئة الطبيعية ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد.
                                                           

 (1) جريدة القدس العربي، لندن، 4101/4/44. 
درعاوي، تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية )مسؤولية إسرائيل الدولية عن الجرائم خالل انتفاضة األقصى(،  داود (2)

 .70ص ، 4110، رام هللا فلسطين، أوت (42)الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة التقارير القانونية رقم 
 .020ص  ناريمان عبد القادر، المرجع السابق، (3)
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مع علم الجاني بالظروف الواقعية  أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي، ويكون مرتبط به -
 .(1)التي أثبتت وجود نزاع مسلح

غلب هذه التلوثات أ يعاني الفلسطينيون بصورة دائمة من التلوثات البيئية المختلفة المسببة لألمراض، و 
ة في أالماكن السكنية ي العديد من المصانع الكيماويسرائيلوأخطرها هي إقامة قوات االحتالل اإل

 .الفلسطينية
إن تلوث البيئة والمياه ودفن النفايات وسرقة الرمال، كلها ظواهر خطرة، تسبب كارثة بيئية ال يمكن 
ألحد توقع حدوث انتشارها ومدى أخطارها، وهي تهدد بشكل حقيقي مستقبل الفلسطينيين وأرضهم، ولعل 

ي في قطاع غزة قرب سرائيلاإل األكثر خطورة منها الكميات الهائلة من النفايات التي دفنتها قوات االحتالل
ألف طن من النفايات، وال تقل  11إلى  ويصل حجمها( Gush Katif) طيفقالكتلة االستيطانية غوش 

 مليون طن من الرمال التي تعد ثروة طبيعية مهمة للفلسطينيين. 01خطورة عن هذه النفايات أثار سرقة 
يين من قطاع سرائيلال خبرائها عند انسحاب اإلوقد تجاوبت األمم المتحدة مع طلب الفلسطينيين بإرس

غزة لمعاينة المنطقة، وا عداد تقرير عن وضعية النفايات المدفون والسبل األفضل إلخالئها بأقل ما يمكن 
 من أضرار على الرغم من أن المختصين الفلسطينيين يؤكدون أن أضرارها بدأت تنتشر بين السكان نظرا

 خصوصا سرطان الدم. طفالن األارتفاع نسبة األمراض بيإلى 
ي منذ أكثر من ثالثين سنة على إعادة تكرير النفايات وتصنيعها سرائيللقد عملت قوات االحتالل اإل

ا في األراضي البعيدة عن مستوطنيها والقريبة من بهفي مختلف المجاالت، أما النفايات التي تلقي 
والمعروفة بالنفايات الخطرة، مثل النفايات المشعة الفلسطينيين فهي النفايات غير الصالحة لالستعمال 

ن كانت من إوغيرها والتي تسبب األمراض والتلوث البيئي،  ن الخطر من دفنت هذه النفايات كبير حتى وا 
ان الجوفي لمياه قطاع غزة، ومع ز الخإلى  النوع الصالح لالستعمال، وتكمن خطورة هذه النفايات في لها

األمر الذي  ،العمق وتتحلل وتلوث منطقة كبيرةإلى  نجرف النفايات مع المياهمواصلة هطول األمطار ت
 يؤثر على مياه الشرب.

ال يقل خطورة عن وضع قطاع غزة، بل إن قرب المنطقة من ون فلسطينيالإن الوضع الذي يعيشه 
رم والخليل مناطق فلسطينية في الضفة مثل طولكإلى  مفاعل ديمونة النووي من جهة، ونقل مصانع ملوثة

بل  ،على هذا الحال يةسرائيلاإلالصحية، ولم تقتصر الممارسات  وضاعتدهور خطير في األإلى  أديا
منعت الفلسطينيين من استخدام مكب النفايات الخاص الذي أقيم بتمويل من االتحاد األوروبي وبلغت 

ناطق قريبة من السكن، وهو وضع النفايات في مإلى  ماليين دوالر، مما اضطر الفلسطينيون  01تكليفه 
 .(2)ما يؤثر على صحتهم

                                                           
اإلسكندرية، الطبعة األولى، مصر،  ،الجامعي الفكر عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار (1)

 .771، ص 4112
  (2)  فاطمة عيتاني وعاطف دغلس، المرجع السابق، ص 013.
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عملت السلطة الفلسطينية على نقل هذه المصانع من منطقة طولكرم، وقد أجرت دراسة خاصة حول 
أثبتت الدراسات واألبحاث مخاطر المنطقة على صحة الفلسطينيين، إذ طرأ ارتفاع كبير في و ، إضرارها

، وأمراض الجهاز التنفسي والجلد والعيون واألمراض الطفنسبة كمرضى السرطان خصوصا بين األ
حد المصانع يقوم بإنتاج الغاز المعقم للتربة والمحرم دوليا حيث تنتج منه سموم أالصدرية، خصوصا أن 

 جانب األضرار البيئية الكبيرة التي يحدثها.إلى  ودخان اسود، مما يؤثر على صحة الفلسطينيين
بالمئة من أيام السنة في مناطق الجنوب فلسطين  61لندية، أن هواء وقد أظهرت دراسة لمنظمة فن

تكرر حاالت  خرى دراسات أ أظهرتو ، يسرائيلملوثة باإلشعاعات المنبعثة من مفاعل ديمونة اإل
اإلجهاض وانتشار سرطان الدم والعظم والكبد والدماغ والبنكرياس والثدي والرحم والعيون والعقم والقلب 

أن اإلشعاعات النووية تؤثر بشكل كبير على الجينات الوراثية لإلنسان، إلى  ضافةهذا باإلبنسب متفاوتة، 
 .(1)مما يتسبب في تزايد حاالت التشوه الخلقي لألجنة في مناطق جنوب الخليل

 للمواطنينللحقوق الصحية  اإلسرائيلينجد أن انتهاك سلطات االحتالل  ،بناء على ما تقدم ذكره
وهذا ما برز من  ،0661طبقا للمادة الثامنة من نظام روما األساسي لعام  جريمة حرب الفلسطينيين يعد

الصور الواردة في المادة الثامنة من نظام روما مع الممارسات  اخالل دراستنا التي تطابقت من خالله
تفعيل في مجال انتهاك الحقوق الصحية للشعب الفلسطيني المحتل، من هذا المنطلق يمكن  اإلسرائيلية

 لأفري 0لروما منذ تاريخ  ةساسياألدولة فلسطين طرفا في النظام  وصفالوالية الجنائية للمحكمة الجنائية ب
ن إوعليه ف، 4102عام إلى  مع التذكير أن دولة فلسطين قبلت اختصاص المحكمة بأثر رجعي؛ 4102

يمكن تفعيل اختصاصها في كل  كل صور جرائم الحرب السابقة تدخل في الوالية القضائية للمحكمة والتي
 .4102لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين في مجال انتهاك الحقوق الصحية للفلسطينيين منذ عام 

 سلطات االحتال اإلسرائيلي عن انتهاكها للحقوق الصحية بفلسطين.ل المسؤولية الجنائية: ثالثا
بناًء على معاهدة،  1998دائمة أسست عام تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة جنائية دولية

مرتكبي أكثر الجرائم خطورة على المستوى العالمي مثل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية،  سألةلم
 وجرائم اإلبادة الجماعية، ومن هنا سنتعرض للجهود الفلسطينية لتمكين المحكمة من ممارسة اختصاصها

تلك الجهود التي ال تزال تعاني ترددًا أو مماطلة  لشعب الفلسطيني؛في مواجهة الجرائم اإلسرائيلية ضد ا
ن السلطة الفلسطينية حاولت تحول دون تمكين المحكمة من اختصاصها، ولك التي في اإلرادة السياسية

                        ن قامت باالنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيبأ، تجاوز تلك العقبات
  يوم األربعاء أشهر، أي  3، الذي دخل حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين بعد 4102يناير/كانون الثاني  0
، وبهذا يعتبر انضمام فلسطين من أهم الخطوات لضمان المساءلة على جرائم 4102أبريل/نيسان  0

الجرائم المتكررة التي ترتكب االحتالل اإلسرائيلي، وفي نفس الوقت تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين و 

                                                           
 .011-012نفس المرجع السابق، ص  (1)
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، ومن ثم أصبح بإمكان الفلسطينيين رفع الشكاوي والدعاوي أمامها للتحقيق فيها ووضع (1)ضدهم
 .المتهمين اإلسرائيليين أمام العدالة الدولية

والذي سبقته عدة  ؛تأكيٍد على مسعى إقامة الدولة الفلسطينية ،انضمام فلسطين للمحكمة بهذا يعتبرو 
حيث أنظمت ، 4100 عام المصادقة واالنضمام للعديد من المعاهدات في مطلع جسدتهاخطوات 
 وألحقته ،منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في وقت الحق من العام ذاتهلفلسطين 

بثقة عن معاهدة واتفاقية، بما فيها ثمانية اتفاقيات من 22إلى فلسطين  امانضمبخطوات أخرة تجسدت ب
معاهدة أخرى بما فيها صكوك رئيسية في القانون اإلنساني الدولي  41، و4104اليونسكو في مطلع 

 .(2)4102والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في أبريل 
، بحيث يعاقب األشخاص الذين أمروا اجنائي سلطات االحتالل اإلسرائيليتساءل من هذا المنطلق، 

غير المشروعة والتي تعتبر جرائم بمقتضى نظام المحكمة الجنائية الدولية، أو خططوا أو نفذوا األعمال 
وبروتوكولها  0626وبمقتضى قواعد القانون الدولي العام واإلنساني خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

، قد نصت على حق األطراف التي تضررت من اقتراف الغير 0677المكمل التفاقيات جنيف األربع لعام 
ئم دولية بحقها في مالحقة اآلمرين بارتكاب هذه الجرائم ومرتكبيها، ومساءلتهم كمجرمي حرب أمام لجرا

كانوا عسكريين أو رجال دولة أم من السياسيين، حيث يحق لها اللجوء إلى وطنية، وهذا سواء محاكمها ال
عب الفلسطيني، تحديدًا تلك المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة اإلسرائيليين على جرائمهم البشعة بحق الش

، كجرائم 4102الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظام روما األساسي في حق الفلسطينيين والذي يبدأ منذ عام 
االستيطان واإلبعاد القسري، بغض النظر عن تاريخ بدء هذه الجرائم باعتبارها من الجرائم المستمرة. 

بها إسرائيل بحق الحقوق الصحية للشعب الفلسطيني؛  تستدعي الجرائم والممارسات الهمجية التي تقوم
متابعة المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه االنتهاكات باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، وأعمال 
إبادة، ونتيجة جريمة العدوان، وبهذا تعتبر الجرائم اإلسرائيلية المتكررة انتهاكا صارخا للنظام األساسي 

 تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ائية، ومن ثّم، فإّن الجرائم اإلسرائيليةللمحكمة الجن
وباعتبار أن انتهاك الحقوق الصحية للمواطنين الفلسطينيين يدخل ضمن االختصاص الموضوعي 

، فاإلضرار الشديد بصحة المرضى والجرحى 0661للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
الفقرة تعد من بين جرائم الحرب، حيث تتعمد إسرائيل  11رى والمدنيين الفلسطينيين وفقا لنص المادة واألس

شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المدنيين 

                                                           
مكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل ضد امحمدي بوزينة آمنة، "ا (1) نضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 

 .447المرجع السابق، ص  الشعب الفلسطيني"،
 ، على الرابط التالي:”فلسطين في المحكمة؟ التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية“، فالنتيناأنظر:  (2)

  al-shabaka.org/briefs 
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الطبيعية يكون  أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة
 .(1)إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة

( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعمد توجيه الهجمات 2/ب/1وقد اعتبرت المادة )
رات المميزة المبينة في ضد المباني، والمواد والوحدات الطبية، ووسائل النقل واألفراد من مستخدمي الشعا

  .(2) اتفاقيات القانون الدولي، من قبيل جرائم الحرب

ال شك أّن األعمال السابقة، تعُد من جرائم الحرب، كما يعد القتل العمد من المخالفات الجسيمة 
 (، كما أنّ 027( و)022الخاصة بحماية المدنيين وتحديدًا المادتين ) 0626التفاقية جنيف الرابعة لعام 

 .0677/أ( من البروتوكول األول لعام 76مهاجمة الصحفيين انتهاك ألحكام المادة )
باختصار، فإن تلك الخطوة تسمح مالحقة الجيش والحكومة اإلسرائيلية على جرائم الحرب واإلبادة 

ا ، نظرا ألن الوالية الزمنية للمحكمة التي طلبته4102والجرائم ضد اإلنسانية منذ األول من حزيران 
، وهذه الخطوة تأتي كجزء من إستراتيجية تحاول خلق ديناميكية 2014السلطة الفلسطينية هي من حزيران 

جديدة تغير من مسار الحركة الذي سمح لقوات المحتل اإلسرائيلي بتدمير مساعي السالم من طرف 
فلسطينية جديدة  وأن أساس أي حركة في المرحلة القادمة هو القانون الدولي كجزء من مرحلة"، ”واحد

 .(3)وعصر جديد"
( من هذه االتفاقية 022في النظام، وألزمت المادة ) اإلطرافعلى الدول  أيضاكما يقع هذا الواجب 

المحاكمة إلى  الدول األطراف بمالحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو األمر باقترافها، وتقديمهم
المحكمة سيشمل إسرائيل ولو كانت غير طرف في المحكمة،  فإن اختصاص ،أيًا كانت جنسيتهم، وعليه

وذلك نظرًا النتهاكها أحكام القانون الدولي، دون توقف ذلك على موافقتها، باعتبارها دولة طرف في 
 ، غير أن إسرائيل وهي ليست عضًوا في المحكمة وغير موقعة على االتفاقية وعليه(4) اتفاقيات جنيف

سلطة الفلسطينية هو اللجوء إلى مجلس األمن الدولي إلصدار قرار ملزم بالذهاب السبيل الوحيد أمام ال
يمنح مجلس األمن سلطة إحالة حالة بموجب  32فنص الفقرة_ب_ من المادة للمحكمة طبقا للبند السابع، 

إذ ال يشترط أن تكون هذه الحالة قد وقعت في دولة طرف في  الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة؛

                                                           
 . 364، ص 4100سعدة سعيد، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  (1)
مكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل ضد  (2) امحمدي بوزينة آمنة، "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 

 . 422المرجع السابق، ص  الشعب الفلسطيني"،
مكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل  (3) أنظر: امحمدي بوزينة آمنة، "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 

 .434المرجع السابق، ص  ضد الشعب الفلسطيني"،
 ، منشورة على الموقع اإللكتروني:41/01/4103ناصر الريس، " المساءلة الجنائية لإلسرائيليين."، تاريخ الزبارة (4)

www.badil.org  
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سيصطدم لكن هذا الطلب و ، (1)النظام األساسي مما يجيز للمجلس إحالة قضايا تتصل بدولة غير طرف
وبهذا، إن سلطة مجلس األمن في وقف التحقيق أو المحاكمة ألي دعوى مرفوعة  ،بالفيتو األمريكيأكيد 

كن للدولة الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يعرقل نظر المدعي في الشكاوي التي يم
رفعها ضد مجرمي الحرب اإلسرائيليين، من خالل قيام الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها األم الحاضنة 
المدافعة عن دولة إسرائيل بالضغط على الدول األعضاء في مجلس األمن الستخدامها لحق النقض الفيتو 

اوي، والذي له الحق لألسف أن يعيد تكرار هذا إلصدار طلب بوقف التحقيق والمحاكمة في هذه الشك
وتكرارا بذات المواصفات والشروط التي استند إليها الطلب األول، مما يؤدي ذلك إلى ضياع  الطلب مرارا

فالت المجرمين من العقاب   .(2)العدالة الجنائية الدولية وا 
لجهات الدولية في الوقت يتوجب توثيق جرائم الحرب اإلسرائيلية، وتقديمها ل ،واألهم من ذلك

نتائج تقرير لجان التحقيق من قبل المناسب، الن جرائم الحرب ال تسقط بمرور الزمن، وهو ما جسدته 
بشنها لعمليات انتقامية وهجمات ضد  اإلسرائيلية، حيث اتهمت فيها القوات (3) اإلنسانمجلس حقوق 

قصف العشوائي لتلك المؤسسات الصحية، بل مستشفيات في غزة، وكذا بالالوحدات الصحية والمباني وال

                                                           
ال ترتب المعاهدة أي “التي تنص على أنه:  0626من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  36خالفًا للقاعدة الواردة في المادة  (1)

د وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية ضاري خليل محمو التزامات على دولة ثالثة وال أية حقوق لها من دون موافقتها". أنظر: 
امحمدي بوزينة آمنة، "انضمام فلسطين إلى المحكمة وأيضا:  .420، ص 4111هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، منشأة المعارف، 

مكانية تفعيل اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"،  .411 المرجع السابق، ص الجنائية الدولية وا 
” فارس رجب مصطفى الكيالني، أثر االعتراف بالدولة الفلسطينية على مسؤولية إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني (2)

 .77، ماجستير القانون العام، كلية الحقوق جامعة األزهر، غزة، ص ”دراسة تحليلية
، إرسال لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق 4102يوليو  1في  عملية الجرف الصامدقرر مجلس حقوق اإلنسان، إثر اطالق إسرائيل ل (3)

في  4102غسطس أ  42يونيو إلى  03في االنتهاكات التي طالت القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدوليين في الفتر من 
( رفضت الحكومة اإلسرائيلية التعاون مع اللجنة األممية، وغم ذلك ارتكز التقرير على  (S21-1، القراراألراضي الفلسطينية المحتلة

خلصت  ."تقرير الكرامة األخير بشأن عملية الجرف الصامدرة للضحايا وشهادات كتابية من مصادر عديدة بما في ذلك شهادات مباش
 .ارها ألجيالاللجنة إلى أن الدمار والمعاناة اإلنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وستبقى آث
يوما، قامت خاللها قوات الدفاع اإلسرائيلية بأزيد من  10وأشار التقرير إلى قصف المناطق السكنية في العملية العسكرية التي دامت 

فت المنازل "مما أدى إلى موت أسر بكاملها". وتوصلت اللجنة إلى أن الضربات كانت توجه في الفجر أو استهدقصف جوي  6000
 عند المغرب، وهي األوقات التي تتجمع فيها األسرة لإلفطار والسحور أو بالليل أثناء فترات النوم.

رة في صفوف المدنيين" وأن قوات الدفاع وأوضحت اللجنة إلى "أنه كان من الواضح أن هذه الهجمات ستؤدي إلى خسائر كبي
"لم تقم بكل ما في وسعها لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين" نظرا ألنها لم تكن تعطي إندارا فعليا، وبشكل خاص سياسة  ةاإلسرائيلي

، نبهت اللجنة "الطرق على السقف" وهو االندار المتمثل في قصف ضعيف لتحذير أصحاب بعض المنازل إلخالئها قبل قصفها بقوة
 ."إلى أن الوقت لم يكن كافيا إلخالئها ناهيك على أن الفلسطينيين لم يكن لهم مكان آمن يلجؤون إليه

https://www.idfblog.com/blog/2014/08/05/operation-protective-edge-numbers/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/092/48/PDF/G1409248.pdf?OpenElement
https://www.alkarama.org/ar/articles/palestine/item/5101-2014
https://www.alkarama.org/ar/articles/palestine/item/5101-2014
https://www.idfblog.com/blog/2014/08/05/operation-protective-edge-numbers/
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وصل األمر إلى توجيه هجمات مباشرة للقوافل والطواقم الطبية التابعة للهيئات اإلنسانية والمنظمات غير 
  .(1)الحكومية
في غزة صيف عام لجنة األمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن الحرب ، قدمت 4101يونيو  46ففي 
الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي في األراضي ، المتعلق بإنتهاك القانون اإلنساني تقريرها 4102

يخلص التقرير إلى أن المعلومات التي تم تجميعها "تشير  ،مجلس حقوق اإلنسانالفلسطينية المحتلة، إلى 
فين "يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب"، وأشارت اللجنة إلى تجاهل من قبل الطر  "إلى انتهاكات جسيمة

 .األطراف المسؤولة للتوصيات السابقة المقدمة من قبل مختلف الهيئات األممية ودعت إلى تفعيلها
دانة كل المسؤولين عن الجرائم  ودعت اللجنة جميع األطراف إلى إنشاء آليات لمحاسبة ومحاكمة وا 

 .المحكمة الجنائية الدوليةالدولية، والتعاون مع 
وأشارت رئيسة لجنة تقصي الحقائق ماري َمْكغيوان ديفيس إلى حالة الشبان األربعة األقارب الذين     

"التي طفت من جديد على الساحة العالمية نظرا لنتائج تحقيقات  4102قتلوا على شاطئ غزة في يوليو 
ت أن "األمر يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى إيجاد النيابة العامة العسكرية المخيبة لآلمال، وأوضح

 .(2) المسؤولةآليات محاسبة على جميع الجهات 
 حكومية ومنظمات حكومية مؤسسات من الصادرة الدولية والتقارير المتعالية األصوات من الرغم وعلى   

ستنا إلى متى ستبقى اآلليات ساكنًا، من هذا المنطلق نختم درا يحرك لم العام حكومية، فإن المدعي وغير
 ئيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني؟المساءلة الجنائية معلقة في مواجهة جرائم المحتل اإلسرا
 الخاتمة

على الرغم من اعترافها وقبول التزامها ، يسرائيلمما سبق التعرض له، نقف على أن قوات االحتالل اإل   
 لتي تقر بوجوب التزام الدول باحترام الحقوق الصحية للمواطنين،تلك ا السيماية اإلنسانبالمواثيق الدولية 

ممارساتها البشعة واإلجرامية في  أنية في فلسطين يكشف غير ذلك، بل سرائيلأن واقع الممارسات اإل الإ
يشهد بها القاصي والداني، فهي تعمل على انتهاك  في الصحة مواجهة تمتع المواطنين الفلسطينيين بالحق

الفلسطينيين نتيجة نقص  بينارتفاع نسبة الوفيات إلى  مما يؤدي ؛الصحية للمواطنين الفلسطينيينالحقوق 
بل وانعدام أدنى صور العناية الطبية ومنع المواطنين الفلسطينيين الذين  ؛العالج الطبي والمواد العالجية

ة واالستشفاء؛ بل أن بغية الحصول على العناية الطبيإلى الخارج العالج من السفر إلى  يحتاجون 
من قبل جنود معظمهم يموتون عند الحواجز األمنية وعند مخارج المعابر دون أدنى رحمة وشفقة 

                                                           
شيتر عبد الوهاب، " نتائج انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الجرائم اإلسرائيلية"، المجلة األكاديمية للبحث  (1)

 .431، ص 4101، 14، العدد 04، المجلد بجاية-ميرةالرحمن القانوني، جامعة عبد 
، يحمل اسم القاضية األميركية رئيسة لجنة تقصي 4102صيف  تقرير أممي حول العدوان العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة (2)

أمام أعضاء  في جنيف 4101 يونيو/حزيران 46الحقائق بشأن العدوان اإلسرائيلي على غزة "ماري ماكغوان ديفيس" التي قدمته يوم 
 منشور على الموقع التالي:، دولة 27الذين يمثلون  مجلس حقوق اإلنسان

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/2/ 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/CommissionOfInquiry.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/CommissionOfInquiry.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/ReportCoIGaza.aspx#report
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/ReportCoIGaza.aspx#report
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
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جرائم حرب وفقا للصور التي أوردتها  "قوة محتلة وصفهاب"ية سرائيلالممارسات اإل االحتالل، بهذا تعد
منع شعب عن العالج  اعتبارة، وكذلك يمكن ة للمحكمة الجنائية الدوليساسيالمادة الثامنة من النظام األ

قوة معتدية ينطبق عليها تعريف  إسرائيلأن و  السيماية اإلنسانصورة من صور اإلبادة وجريمة ضد 
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، الصادر في ديسمبر  0102العدوان الوارد في القرار رقم 

 .ظام روما األساسيمكرر من ن 1وكذا مضمون نص المادة ، 0672
مطالبة الهيئات الدولية بتنفيذ التزاماتها في إلى  من هذا المنطلق نقدم التوصيات التالية التي تهدف   

مجال وضع الحقوق الصحية للمواطنين الفلسطينيين موضع التنفيذ الفعلي في مواجهة قوات االحتالل 
 ي، وذلك من خالل العمل على ما يلي:سرائيلاإل
اتخاذ خطوات فورية، من شأنها وقف االنتهاكات الجسيمة والخطرة إلى  مجلس األمن الدولي، ( ندعو0)

 ي ضد الحقوق الصحية للفلسطينيين، ونطلب بشكل خاصسرائيلالتي تمارسها دولة االحتالل الحربي اإل
كل من  ي، القرارات األخيرة التي صدرت عنسرائيلاتخاذ إجراءات رادعة ضد سلطات االحتالل اإلإلى 

مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة، في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرت في هذا 
 المجال.

، وذلك 0626( الدعوة العاجلة لعقد مؤتمر األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 4)
وجوب وضع الحقوق الصحية في األراضي  للبحث الجدي في إجراءات انطباق قواعد االتفاقية التي تكرس

، 022والعمل الفوري على تفعيل المادة األولى والثانية والمواد  الفلسطينية المحتلة وضمان احترامها،
 ي الحقوق الصحية.سرائيل، من أجل ضمان التزام دولة االحتالل الحربي اإل027

ة للفلسطينيين، بسبب تدهور األوضاع اإلسراع في تقديم المساعدات اإلنسانية والطبية الفوري( 3)
االقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، والتي نتجت عن سياسة الحصار واالعتداء 

 على الممتلكات الفلسطينية.
ضرورة إلزام المجتمع لقوات االحتالل اإلسرائيلي باحترام الصكوك واإلعالنات والمواثيق الدولية ( 2)

احترام كافة الحقوق المدنية للمواطنين الفلسطينيين وبالذات الحق في الصحة وتمكينهم من حرية الخاصة ب
 الحركة والسفر للعالج خارج األراضي الفلسطينية أو في المحافظات الشمالية للوطن.

ت أن يتحمل المجتمع الدولي واألطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، مسؤولياتهم بالضغط على سلطا( 1)
وبعدم  االحتالل اإلسرائيلي لوقف ممارساتها التي تنتهك أدنى الحقوق الصحية في مواجهة الفلسطينيين

االعتداء على األعيان والطواقم الطبية داخل قطاع غزة، ومحاسبة االحتالل اإلسرائيلي عن جرائمه التي 
 ى قطاع غزة.ارتكبت بحق األعيان والطواقم الطبية أثناء الحروب الثالثة األخيرة عل

ندعو منظمة الصحة العالمية للضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف االنتهاكات الجسيمة ضد ( 2) 
سعاف الجرحى والمرضى والحوامل.  الحقوق الصحية الفلسطينية، ومركبات نقل وا 
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األساسية تفعيل الوالية الجنائية للمحكمة الجنائية باعتبار دولة فلسطين طرفا في النظام وجوب  (7) 
، مع التذكير أن دولة فلسطين قبلت اختصاص المحكمة بأثر رجعي إلى 4102أفريل  0لروما منذ تاريخ 

، وعليه، فأن كل صور جرائم الحرب السابقة تدخل في الوالية القضائية للمحكمة والتي يمكن 4102عام 
هاك الحقوق الصحية تفعيل اختصاصها في كل لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين في مجال انت

 .4102للفلسطينيين منذ عام 
ينبغي له أن يقف أمام مسؤولياته األخالقية  كافة وفي األخير نطالب المجتمع الدولي بمؤسساته  

وزارة الصحة الفلسطينية عن بدء كارثة صحية شاملة في  إعالنفي ضوء  السيماوالقانونية والسياسية، 
بسبب  ،تي أغلقت مئات المؤسسات والعيادات الطبية الحكومية واألهليةاألراضي الفلسطينية المحتلة، وال

سياسة الحصار وا غالق المدن والقرى وفرض نظام منع التجول وكافة إجراءات الحد من حرية حركة 
وأن البرامج الصحية التي تقدمها المستشفيات  السيماوتنقل العاملين في مجال الخدمات الصحية، 

 ملمختلفة والمنتشرة في األراضي الفلسطينية المحتلة لم تعد قادرة على فتح أبوابها لعدوالعيادات الطبية ا
تمكن العاملين فيها من وصولها من ناحية، ومن ناحية أخرى لمنع وصول اإلمدادات الطبية ورساالت 

  األدوية والمهمات الطبية إليها.
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 قائمة المــــــراجـــع
 باللغة العربية المراجع: أوال
I. الكـــــــتب والمؤلفات 
ديفيد ألمييدا وروبرت برلين، دليل دراسي الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،  .8

الدكتور كيرك أليسون، والدكتور أموس ديينأرد، والدكتور برايان دوود، وناسي فلورس، وأيان : مراجعة
يس بالمر وديفيد ويسبرد، حقوق الطبع محفوظة لمركز حقوق هارنسن، وأودري ماريتزكي، وكريستي رديل

 .4113اإلنسان بجامعة منيسوتا، 
، دراسات في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة )عملية الرصاص المصبوب_ وآخرون  ،حطيط أمين .4

، تمركز الزيتونة للدراسات واالستشارا ،الطبعة األولى ،تحرير عبد الحمد الكيالي، معركة الفرقان(
 . 4116يوليو  ،بيروت

 . 4100سعدة سعيد، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  .3
ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، منشأة  .2

 . 4111المعارف، 
 ،الجامعي الفكر نظام محكمة الجزاء الدولية، دارعبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في  .1

 . 4112اإلسكندرية، الطبعة األولى، مصر، 
محمد تحرير معاناة المريض الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي، فاطمة عيتاني وعاطف دغلس،  .2

 .4100، لبنان-بيروتمحسن صالح، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، الطبعة األولى، 
II.ت والمقاالت والدراساتالمجا 
شيتر عبد الوهاب، " نتائج انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الجرائم  .0

، 14، العدد 04المجلد ، بجاية-ميرةاإلسرائيلية"، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمن 
4101. 

 4117/.4/6جريدة البيان، دبي،  .4
 .44/4/4101لعربي، لندن، جريدة القدس ا  .3
III. المذكرات واألطروحات 

امحمدي بوزينة أمنة، الخلط بين اإلرهاب والمقاومة وأثره على القضية الفلسطينية"، أطروحة دكتوراه 
 .4101، 0الجزائر  جامعة-الحقوق كلية  تخصص القانون الدولي،

IV. المواثيق والوثائق الدولية 
 .0626أوت  04الحرب المؤرخة في  اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى  .0
 .0626أوت  04اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  .4
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بروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية الصادر ال .3
 . 0677يونيه  1بتاريخ 

ي التفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير ّدولية بروتوكول اإلضافي الثانال .2
 . 0677يونيه  1بتاريخ الصادر 

( CEDAWباإلنجليزية:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو اختصارًا ) .1
المتحدة وتم عرضها  من قبل الجمعية العامة لألمم 0676ديسمبر  01هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 

. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية 0676ديسمبر  01في  32/011للتوقيع والتصديق واالنضمام بالقرار 
 .0610سبتمبر  3للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 

اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  .2
من قبل الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها في  0617المهينة لعام 

حزيران/ يونيه  42: تاريخ بدء النفاذ 0612كانون األول / ديسمبر  01المؤرخ في  36/22القرار 
 .47وفقا للمادة  ،0617

 .1993سبتمبر 13الموقعة في اتفاقية أوسلو  .7
 .07/17/0661ئية الدولية المعتمد في النظام األساسي للمحكمة الجنا .1
V. مؤتمرات وندوات 
مكانية تفعيل اختصاصها في  .0 امحمدي بوزينة آمنة، "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وا 

مخبر القانون واألمن اإلنساني جامعة حسيبة بن بوعلي  مواجهة جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"،
فلسطين قضية : ل المؤتمر الدولي الثالث عشر لمركز جيل البحث العلميمداخلة ألقيت خال الشلف،
، منشورة ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر فلسطين 4102ديسمبر  3و 4طرابلس | لبنان : وحق

 ،4102الصادرة بشهر ديسمبر  4102قضية وحق لبنان ديسمبر 
مداخلة ألقيت خالل  "،تلة تحديات وآفاقاقع الحق في التعليم العام في القدس المحوعالء مطر، " .2

 3و 4طرابلس | لبنان : فلسطين قضية وحق: المؤتمر الدولي الثالث عشر لمركز جيل البحث العلمي
، منشورة ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر فلسطين قضية وحق لبنان ديسمبر 4102ديسمبر 
 ،4102الصادرة بشهر ديسمبر  4102

VI.  محاضرات ودروس 
السنة أولى  محمدي بوزينة امنة، دروس على الخط في مقياس حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة لطلبةأ

 تخصص القانون الدولي للبيئة، بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الماستر
 .4102/4107للسنة الدراسية 
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VII. التقارير والنشرات 
: (، تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية42التقارير القانونية )داوود درعاوي، سلسلة  .0

مسؤولية إسرائيل الدولية عن الجرائم خالل انتفاضة األقصى، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان، 
 .4110رام هللا،

، 4114للعام ديسمبر  30 (PCHR)التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  .4
 .4113الطبعة األولى، حقوق الطبع محفوظة للمركز غزة، نشر في أبريل 

تحرير محسن محمد صالح، مركز الزيتونة للدراسات  ،4116التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعام  .3
   .011-017، ص 4101، لبنان-بيروتواالستشارات، الطبعة األولى، 

نونية المترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في األمم ياسر غازي عالونة، االستحقاقات القا .2
 .44/00/4103(، تاريخ الزيارة 76المتحدة، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، سلسلة تقارير قانونية )

، المركز الفلسطيني «جريح 1011شهيدًا و 41/0361 النار لليوم الـغزة تقاوم تحت »: تقرير بعنوان .1
 .4102يوليو  30لإلعالم، نشر في 

، ، منظمة هيومن رايتس ووتش»الغارات اإلسرائيلية على المنازل يبدو أّنها عقاب جماعي «:تقرير .2
 .4102جويلية  01 (، نيويورك،2342دد )الع
، المركز الفلسطيني «جريح 1011شهيدًا و 41/0361 غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ»: تقرير بعنوان .7

  .4102يوليو  30لإلعالم، نشر في 
 عملية-العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية "العصف المأكول" : (44) رقم ملف معلومات .1

بمركز الزيتونة للدراسات  إعداد قسم األرشيف والمعلومات 42/1/4102 – 7/7/4102"الجرف الصامد" 
 .4101لبنان، –واالستشارات، بيروت 

، المركز الفلسطيني جريحا( 1311)شهيدًا و( 42/0223)غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ  تقرير .6
 .4102أغسطس  0لإلعالم، نشر في 

، المركز «جريح 1011شهيدًا و 41/0361 غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ»: تقرير بعنوان .01
  .4102يوليو  30الفلسطيني لإلعالم، نشر في 

الفلسطينيين والممارسات اإلسرائيلية األخرى التي من ضمنها الهجرة الجماعية  ترحيل” حولتقرير  .00
سيما اتفاقية جنيف تشكل انتهاكا للقانون الدولي وال  واالستيطان اليهودي في جميع األراضي المحتلة والتي

 ،(AALCO) اإلفريقية –صادر عن المنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  0626، “الرابعة لعام
 :، على الرابط التالي4116عام

www.aalco.int/…/arabicpalestiniansfinal2009.doc 

، يحمل اسم القاضية 4102صيف  على قطاع غزةتقرير أممي حول العدوان العسكري اإلسرائيلي  .04
األميركية رئيسة لجنة تقصي الحقائق بشأن العدوان اإلسرائيلي على غزة "ماري ماكغوان ديفيس" التي 

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
http://www.alwasatnews.com/4324/news/read/902867/1.html
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
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 27الذين يمثلون  أمام أعضاء مجلس حقوق اإلنسان في جنيف 4101يونيو/حزيران  46قدمته يوم 
 منشور على الموقع التالي:، دولة

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/2/ 

VIII. المقاالت والمواقع االلكترونية 
أمجد رامز السائح، قراءة في واقع العمل الصحي الفلسطيني الحكومي ومؤسساته ودوره بالعمل الوطني  .0

رابط منشور على ال، 4101/يناير 4 كانون  01السبت، ، "واآلمال واإلحصائيات"األفاق والواقع والثغرات 
 التالي:

http://www.palestineland.net/index.php/content-category-2/560-2015-01-
10-13-21-27 

فلسطين في المحكمة؟ التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام المحكمة الجنائية “، فالنتينا أزاروف .4
  al-shabaka.org/briefs ، على الرابط التالي:”يةالدول

 
، منشورة على الموقع 41/01/4103ناصر الريس، " المساءلة الجنائية لإلسرائيليين."، تاريخ الزبارة  .3

  www.badil.org اإللكتروني:
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