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 تحديات الحقوق الصحية لمريضات السرطان في قطاع غزة

 د. عالء محمد مطر

 عميد كلية الحقوق في جامعة اإلسراء

 :ملخص

 فرضها طبيعة مرضهن الخطير، وهذا بدوره يتطلبتتحتاج مريضات السرطان إلى رعاية صحية خاصة        
تمتعهن بحقوقهن الصحية السيما توفير اإلمكانات المناسبة في التشخيص والعالج. يهدف هذا البحث إلى 
إظهار التحديات التي تواجه الخدمات الصحية المقدمة لمريضات السرطان في قطاع غزة، والتي تحول دون 

يهدف البحث إلى تقديم حلول واقعية تساهم باالرتقاء بالرعاية الصحية لتلك تمتعهن بحقوقهن الصحية. كما 
المريضات. ولقد أرجع البحث التحديات التي تواجه الخدمات الصحية المقدمة لمريضات السرطان إلى عدم 
لى النقص في عدد األسر   ةتوفر القدر الكافي من المرافق الصحية المؤهلة لتقديم خدمات صحية مناسبة، وا 

واألطباء والممرضين سيما المتخصصين، وضعف إمكانات التشخيص والعالج، يضاف إلى ذلك المعوقات 
 عالج في مستشفيات خارج قطاع غزة.للالتي تحول دون تلقي مريضات السرطان 

وبهدف معالجة االنتهاكات التي تتعرض لها النساء المصابات بمرض السرطان في قطاع غزة وا عماالً لحقوقهن 
 تفرضها التي الجماعية العقوبات وقف الفاعل لضمان صحية، فإن البحث أوصى المجتمع الدولي بالتحركال

لزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين غزة قطاع على االحتالل قوات  الصحية طوالشرو  العامة الصحة وسكانه، وا 
 القطاعات ييدالمحتلة. كما أوصى بتح األراضي في للسكان الطبية العناية وسائلها به تسمح ما بأقصى توفر وأن

أوصى و  .أفضل نحو على الصحي القطاع إدارة يضمن بما السياسية، والصراعات التجاذبات عن الخدماتية
البحث أيضَا توفير إمكانات التشخيص والعالج المناسبة، وتسهيل وتسريع إجراءات العالج في الخارج، بما 

 يضمن سرعة حصول مريضات السرطان على التشخيص والعالج المناسب وفي الوقت المناسب.

Abstract 

Cancer patients need special health care due to the nature of the illness, which 

requires getting their health rights, especially the fundamental right of appropriate 

diagnosis and treatment. This research aims to examine the challenges facing the 

health services provided to female cancer patients in Gaza Strip, which deprive them 

of getting their rights. The research also aims to provide realistic solutions and 

recommendations to improve health care for those patients. The research has stated 
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that the challenges facing the health services that are provided to the cancer patients 

are: lack of sufficient adequate medical facilities to provide proper health services, 

the shortage of family doctors and nurses particularly specialists and weak 

diagnostic and treatment possibilities, in addition to obstructions to receiving breast 

cancer treatment in hospitals outside the Gaza Strip. 

In order  to confront  violations facing women cancer patients in Gaza Strip, and to 

get their health rights, this study has  recommended the international community to 

act effectively to ensure the cessation of collective punishment that is imposed by 

the Israeli occupation forces on Gaza Strip and its population, and forcing it to carry 

out its responsibilities to secure public health and health conditions and provide the 

maximum extent of the  available means to medical care for the population in the 

occupied territories. 

It has recommended neutralizing the service sectors away from political conflicts, to 

ensure better management the health sector. The research also recommended to 

provide appropriate diagnosis and treatment options, and to facilitate and expedite 

the procedures for treatment abroad, to ensure the rapidity of cancer diagnosis and 

appropriate treatment in a suitable time. 

 :مقدمة

يعتبر الحق في الصحة من الحقوق األساسية التي ال غنى عنه للتمتع بحقوق اإلنسان كافة، ويضمن        
بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة، وهذا  التمتعالحق في الصحة لكل إنسان 

 1.حةن من الصيتطلب تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممك

اء العالم. بل في شتى أنح، غزة فحسبقطاع يعد مرض السرطان األكثر خطورة وفتكًا بحياة اإلنسان ليس في 
المرض أنه حتى اللحظة لم يتم اختراع عالج ناجع يقضي عليه، وال يوجد إنسان لديه مناعة  هذا ومكمن خطورة

ما يصعد من عظم خطورة مرض السرطان، حاجة . وممنهضد اإلصابة به، عوضًا أنه ال يوجد لقاحات واقية 
قهم وهم بذلك يحتاجون إلى إعمال كامل حقو  ها عليهم طبيعة هذا المرض الخبيث،المرضى لرعاية خاصة يفرض

الصحية عبر رحلة عالجهم التي قد تطول آلخر العمر، وما يتطلبه ذلك من توفير اإلمكانات المناسبة في 
 .التشخيص والعالج

                                                           
(، اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية 11: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه المادة ))11التعليق العام رقم ) 1

 (.1222والعشرون )واالجتماعية والثقافية، الدورة الثانية 
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المفتاحية: الحقوق الصحية، مريضات السرطان، الخدمات الصحية، القانون الدولي، القانون  الكلمات
 .الفلسطيني

 :أهمية البحث: أولا 

الذي يبرز التحديات التي تحول دون تمتع مريضات السرطان بحقوقهن أهمية البحث من كونه األول تنبع        
مقابالت من واقع الحول تلك التحديات  معلوماتب ينفرد، خاصة وأن البحث الصحية وذلك بشكل علمي ممنهج

واألطباء والممرضين في مستشفى الرنتيسي األكبر الذي يقدم الخدمات الصحية لمرضى  السرطانلمريضات 
( مريضة سرطان من محافظات 022السرطان في قطاع غزة، باإلضافة ألداة االستبانة التي تم توزيعها على )

وطن كافة. ومن شأن النتائج والتوصيات التي سيخرج فيها هذا البحث أن تساهم في وضع حلول واقعية ال
 بالرعاية الصحية لتلك المريضات.  لالرتقاء

 :مشكلة البحثثانياا: 

في قطاع غزة تحديات تحول دون تمتعهن  السرطانهل تواجه الخدمات الصحية المقدمة لمريضات       
 الصحية؟بحقوقهن 

 :تساؤلت البحثثالثاا: 

 ؟الفلسطينيالقانون الحقوق الصحية لمريضات السرطان في القانون الدولي و  هي ما -1
 ؟مرض السرطان عند النساء في قطاع غزة انتشارمدى ما  -1
 ؟طبيعة التحديات التي تواجه الخدمات الصحية المقدمة لمريضات السرطان في قطاع غزةما هي  -3

 :فرضية البحثرابعاا: 

 .الخدمات الصحية المقدمة لمريضات السرطان في قطاع غزة صادرت حقوقهن الصحيةتحديات 

 :منهج البحثخامساا: 

  المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.تعتمد الدراسة على 

 :أدوات البحثسادساا: 

 المقابالت -1
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 االستبانة -1
 :مجتمع وعينة البحث -

بالسرطان بقطاع غزة، وقد استخدم الباحث الطريقة العشوائية يتمثل مجتمع البحث من فئة النساء المريضات 
( مستجيبة من مريضات 431البسيطة في اختيار هذه العينة من محافظات قطاع غزة، حيث بلغ حجم العينة )

 السرطان.

  :نسبة السترداد -

تبانات معبئة على اس بعد االنتهاء من عملية جمع البيانات واسترداد االستبانات التي تم توزيعها، تم الحصول
، حيث بلغت نسبة االسترداد مريضة (022مستجيبة من أصل عينة البحث )( 431وصالحة للتحليل من قبل )
 (.%71.8من اجمالي عينة البحث )

وتعتبر نسبة االسترداد المذكورة ممثلة لمجتمع البحث ويمكن االعتماد عليها في استكمال إجراءات البحث. 
تعتبر نسبة مقبولة ويمكن االعتماد عليها، ( %02)أو ( %12)عن االسترداد التي تزيد  ويرى البعض أن نسبة

كحد أدنى مناسبة ألغراض  (%32)( فإنه يعتبر نسبة استرداد Sekaran,2000كما أنه وفقًا لما توصل له )
 البحث.

 :داة الدراسة )الستبانة(أتصحيح  -

تعرض  حيثب، لتصحيح أداة الدراسة (Likert Scale) ليكرتاستخدام الباحث تدريج رباعي وفق مقياس 
جابات اإلُتعطى و  إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليهاأربع ومقابل كل فقرة  ،فقرات االستبانة على عينة الدراسة

يستفاد منها في التعبير عن مستوى انخفاض أو ارتفاع الموافقة  وزان رقمية تمثل درجة االجابة على الفقرةأ
 :يوضح ذلكالتالي الجدول و  وبنود االستبانة، على فقرات

 مقياس ليكرت للموافقةل اً درجات وفقبأربع  داة الدراسةأتصحيح 

 اإلجابة
 درجة قليلة جداا  درجة قليلة درجة متوسطة درجة كبيرة

 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

 1 2 3 4 الدرجة
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الممنوحة لإلجابة كلما زادت درجة الرفض عليها، ولتحديد يتضح من الجدول أعاله أنه كلما انخفضت الدرجة 
مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل محور ضمن أداة الدراسة، تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي 

والجدول أدناه يوضح مستويات الموافقة استناداً ألربعة مستويات )منخفض جدًا، منخفض،  .وقيمة الوزن النسبي
 سط، مرتفع، مرتفع جدًا(.متو 

 مستويات الموافقة على فقرات ومحاور الدراسة

 مرتفع متوسط منخفض منخفض جداا  مستوى الموافقة

 3721أكبر من  3724إلى  2712 2742إلى  17.1 17.1أقل من  الوسط الحسابي

 %437.1أقل من  الوزن النسبي
إلى  437.1%

52721% 
إلى  52712%
11% 

 %11721أكبر 

درجة منخفضة جدًا من الموافقة  وجود على تدل ،(17.0) عن تقل التي المتوسطات أنأعاله يوضح الجدول 
-17.0) بين تتراوح التي المتوسطات أما .على الفقرة أو المحور بمعنى وجود درجة مرتفعة جدًا من الرفض

الرفض على الفقرات أو  من الموافقة بمعنى درجة مرتفعة من منخفضة فهي تدل على وجود درجة(، 1712
متوسطة من الموافقة  درجة وجود على تدل فهي ،(3711-1702) بين تتراوح التي المتوسطات بينما .المحاور

كما أن المتوسطات التي تتراوح بين في حين أن المتوسطات التي تساوي  .تجاه الفقرة أو المحور المقصود
وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت  الموافقة، تدل على وجود درجة مرتفعة من ،(3710وتزيد عن )

 الرباعي الذي تم اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

 :ة بين القانون الدولي والقانون الفلسطينييالصح وق أولا: الحق

قد و تشكل المعايير الدولية لحقوق اإلنسان الحد األدنى المقبول توفره لتمتع اإلنسان بحقوقه المختلفة،       
أولى القانون الدولي أهمية خاصة للحق في الصحة، حيث كفلت العديد من المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان 
هذا الحق ونصت صراحة على حمايته. كما كفل القانون الفلسطيني بشكٍل مباشٍر وغير مباشر الحقوق الصحية 

 للفلسطينيين.
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 :اإلنسانالقانون الدولي لحقوق  وق الصحية فيالحق-1

كفل القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحق في صحة ووجه له عناية خاصة حينما ضمنه في العديد من       
تؤكد أن: "لكل شخص الحق في  1( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان01/1الصكوك الدولية، فالمادة )

مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له وألسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات 
 االجتماعية الضرورية". 

على أشمل مادة تتعلق بالحق 3وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
من العهد، تقر الدول األطراف "بحق كل  1)/11(قانون الدولي لحقوق اإلنسان، فوفقًا للمادة في الصحة في ال

، 2)/11(ة الماد تنصإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، في حين 
ارسة ا لتأمين المممن "التدابير التي يتعين على الدول األطراف ... اتخاذه على عددعلى سبيل التمثيل، 

التي كفلت هذا الحق باإلضافة لصكوك حقوق 1الكاملة لهذا الحق"، وهناك العديد من الصكوك الدولية األخرى 
  0اإلنسان اإلقليمية.

                                                           
 .1211كانون األول/ديسمبر  12(، المؤرخ في 3-ألف )د .11اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  1
: ، تاريخ بدء النفاذ1200كانون األول/ ديسمبر  10(، المؤرخ في 11-ألف )د 1122اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم  3
 .12.0كانون الثاني/يناير  3
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  من)1/ه/0(للتعرف على المزيد من هذه الصكوك الدولية أنظر، المادة  1

كانون  11في (، المؤرخ 12-ألف )د 1120اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع 11و(، و)/11/1. وفي المادتين )1200األول/ديسمبر 

، تاريخ بدء النفاذ 12.2كانون األول/ديسمبر  11، المؤرخ في 31/112والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
( من اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية 11. وفي المادة )1211أيلول/سبتمبر  3

 .1222أيلول/سبتمبر  1، تاريخ بدء النفاذ 1212تشرين الثاني/نوفمبر  12، المؤرخ في 11/10العامة لألمم المتحدة 
فبراير  10( من الميثاق االجتماعي األوروبي، دخل حيز النفاذ في 11المادة ) اإلقليمية أنظر، للتعرف على المزيد من هذه الصكوك 0

( من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 10. والمادة )1222يناير  .ودخلت صيغته المعدلة حيز النفاذ في  1220، وعدل في 1200
، ودخل حيز 1211يونيو .1في نيروبي بكينيا بتاريخ  11بدورته العادية رقم ، اعتمد من قبل مجلس الرؤساء األفارقة 1211والشعوب لعام 

( من البروتوكول اإلضافي الملحق باالتفاقية األمريكية لحقوق االنسان وواجباته في مجال الحقوق 12. والمادة )1210اكتوبر  11النفاذ في 
من قبل الجمعية العامة التاسعة عشرة لمنظمة  1211نوفمبر  .1مد في االقتصادية واالجتماعية والثقافية )بروتوكول سان سلفادور(، اعت

 .1222نوفمبر  10الدول االمريكية، ودخل حيز النفاذ في 
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عليه فإن القانون الدولي لحقوق اإلنسان قد جعل من تلبية االحتياجات الصحية لألفراد في لب الدفاع عن و 
ثالثة مستويات من االلتزامات على الدول األطراف لضمان تمتع مواطنيها بالحقوق حقوق اإلنسان، ووضع 

 0 الصحية:

االلتزام باالحترام، وهو امتناع الدول عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بالحق في   -1
 الصحة. 

متع من إعاقة ضمانات التااللتزام بالحماية، يعني اتخاذ الدول تدابير من شأنها أن تمنع أطرافًا أخرى  -1
 بالحق في الصحة.

االلتزام باألداء ويشمل بدوره التزام بالتسهيل والتوفير والتعزيز، وهو أن تعتمد الدول تدابير قانونية  -3
جراءات قضائية وتشجيعية مالئمة من أجل اإلعمال الكامل للحق  دارية، وأخرى تتعلق بالميزانية وا  وا 

 في الصحة.

ة، بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات، العناصر المترابطة واألساسية التالية التي ويشمل الحق في الصح
 .يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في الدولة:

ويعني توفير القدر الكافي من المرافق الصحية المناسبة، والتي تتضمن المقومات األساسية للصحة  التوافر:-أ
 رافق اإلصحاح الكافية، والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين، والعقاقير األساسية.مثل مياه الشرب المأمونة وم

ينبغي أن يتمتع الجميع، بدون تمييز، بإمكانية االستفادة من المرافق والسلع والخدمات  إمكانية الوصول:-ب
 المرتبطة بالصحة، وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخلة هي:

يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية االستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة،  التمييز:( عدم 1)
 ال سيما الفئات الضعيفة والمهمشة. 

ة، إمكانية شينبغي أن تتوفر لجميع فئات الناس سيما الفئات الضعيفة والمهم   ( إمكانية الوصول المادي:2)
 لع والخدمات المرتبطة بالصحة.والس واآلمن للمرافقالوصول السهل 

                                                           
 (، مرجع سابق.11التعليق العام رقم ) 0
 المرجع السابق. .
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يجب أن يتمكن الجميع من تحمل نفقات المرافق والسلع والخدمات  ( اإلمكانية القتصادية للحصول عليها:3)
 المرتبطة بالصحة.

تشمل هذه اإلمكانية الحق في التماس المعلومات واألفكار المتعلقة  ( إمكانية الوصول إلى المعلومات:4)
الحصول عليها ونقلها، بما ال يؤثر على الحق في معاملة البيانات الصحية الشخصية بالمسائل الصحية و 

 بسرية.

ينبغي أن تراعي جميع المرافق والسلع والخدمات المرتبطة األخالق الطبية وتكون مناسبة ثقافيًا،  المقبولية:-ت
ية ويرفع بشكل يحترم السر  أي أن تحترم ثقافة األفراد، وأن تراعي متطلبات الجنسين، فضاًل عن تصميمها

 مستوى الحالة الصحية لألشخاص المعنيين.

ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافيًا، أن تكون مناسبة علميًا  الجودة:-ث
فيات شوطبياً وذات نوعية جيدة. ويتطلب ذلك، في جملة أمور، موظفين طبيين ماهرين، وعقاقير ومعدات للمست

صحاحًا مناسبًا.  صالحة لالستخدام، ومياه شرب مأمونة، وا 

 :القانون الدولي اإلنسانيفي ة يلصحا وق الحق-2

عي سلطات االحتالل اإلسرائيلي أن األراضي الفلسطينية هي متنازع عليها ومدار من قبلها وبالتالي تد         
ماية ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحال ينطبق عليها وصف األراضي المحتلة، ما يعني أنه ال 

وهو ما يخالف بشكل فض وصريح موقف الدول 1212.1آب/أغسطس  11المدنيين زمن الحرب، المؤرخة في 
األطراف السامية المتعاقدة على هذه االتفاقية، والمتمثل بانطباقها على األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

لزامية تطبيق اتفاقية 11يضاف إلى ذلك قرارات مجلس األمن الـ )القدس الشرقية.  (، التي أكدت على وجوب وا 
في االتجاه ذاته، فإن االعتراف األممي 2..120جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 

ليست  بأن فلسطينبفلسطين كدول عضو مراقب في األمم المتحدة، يقطع الطريق على إسرائيل وادعاءاتها 
 دولة، وبالتالي فإن المدنيين الفلسطينيين محميين بنصوص اتفاقية جنيف الرابعة.

                                                           
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في  1

 .1202تشرين األول/أكتوبر  11، تاريخ بدء النفاذ 1212آب/أغسطس  11نيسان/أبريل إلى  11جنيف من 
-األمراض المزمنة تحديات وآمال، مركز بحوث ودراسات األرض واإلنسان، غزةد. عالء مطر، الحقوق الصحية ألطفال غزة من ذوي  2

 0-1، ص1211فلسطين، 
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على ما جاء  متقدمة الرابعة جنيف تعتبر االلتزامات الملقاة على عاتق دولة االحتالل والتي جاءت بها اتفاقية
 باعتبارهم أشخاص المحتلة في األراضي يعيشون  الذين المدنيين بحماية يتعلق فيما وخاصة الهاي، قواعدفي 

 محميين، وتهدف هذه االلتزامات إلى الحد من سلطة المحتل، والحد من معاناة السكان في األراضي المحتلة
لزم تممكن. ومن هذه االلتزامات ما هو تجاه الحقوق الصحية للمدنيين الفلسطينيين، حيث  حد أقصى إلى

الل أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح جنيف الرابعة سلطات االحت اتفاقية
( من 00،00به وسائلها األغذية والعناية الطبية للسكان في األراضي المحتلة، ونصت على ذلك المادتان )

 اتفاقية جنيف الرابعة.

داعيات ما له من تب -عليه يعد الحصار المطبق التي تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة 
، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي -خطيرة على قطاع الصحة تحول دون تقديم الخدمات الصحية المناسبة

اإلنساني، الذي  يلزم سلطات االحتالل بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية من جهة، ومن جهة أخرى 
( من الئحة الهاي 02المحميين وفقًا للمواد )يحظر على هذه السلطات فرض العقوبات الجماعية على السكان 

( 33والمادة ) 12،.122أكتوبر/ تشرين األول  11الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المؤرخة في 
( من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 0.من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة )

حيث ُتحظر العقوبات الجماعية 11المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية،و 1212آب/أغسطس  11
 11التي ترتكبها قوات االحتالل بحق السكان المدنيين، باعتبارها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

ق الصحية و وقد تسبب الحصار التي فرضته وال تزل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بآثار كارثية على الحق
توفير اإلمدادات الضرورية لعمل المستشفيات والمراكز الصحية كاألدوية،  حيث تعذرلسكان القطاع، 

مدادات الكهرباء. كما حال الحصار اإلسرائيلي دون قدرة  المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، قطع الغيار، وا 
ة و العديد من المرضى من تلقي عالجهم في مستشفيات القدس والضفة الغربية وداخل الخط األخضر، عال

                                                           
، .122اعتمدت ونشرت على المأل وفتحت للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المؤتمر الدولي الثاني للسالم الذي عقد في الهاي عام  12

 .1212كانون الثاني/يناير  10يز النفاذ في ، ودخلت ح.122تشرين األول/أكتوبر  11وذلك بتاريخ 
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي إلعادة تأكيد القانون اإلنساني الدولي المنطبق على المنازعات  11

 .12.1كانون األول/ديسمبر  .، تاريخ بدء النفاذ ..12حزيران/يونيو  1المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 
لمزيد من المعلومات أنظر، "الوضع القانوني لدولة االحتالل الحربي ومسئوليتها في األراضي المحتلة"، سلسلة القانون الدولي اإلنساني  11

 .1221(، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، غزة، 0رقم )
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معها مقابل  األمنيعلى ما تقوم به سلطات االحتالل من محاوالت للضغط على المرضى الفلسطينيين للتعاون 
 السماح لهم بالعالج خارج القطاع. 

 :القانون الفلسطيني في قوق الصحيةالحـ-3

ولم يفرد الحقوق الصحية بشكل غير مباشر، 122313 عامل الفلسطيني المعدل األساسي القانون  تناول      
 العمل، الحق في مثل مادة مستقلة رغم أهمية ذلك، حيث جاءت الحقوق الصحية مقترنة بحقوق أخرى  اله

 واألسرى  الشهداء القانون األساسي ألسر من (11) فقد كفلت المادة العلمية. والتجارب والطفولة، األمومة رعاية
 أي إجراء جواز عدم على (10ص المادة )وتن الصحي. التأمين خدمات والمعاقين والجرحى والمتضررين

 للعالج أو الطبي للفحص أحد إخضاع يجوز وال مسبق، قانوني دون رضاء أحد على علمية أو طبية تجربة
 العمل عالقات تنظيم القانون  ( من10) المادة ونظمت ذلك. الذي ينظم القانون  بموجب إال جراحية، لعملية أو
 على (12المادة ) أكدت واالجتماعية. كما الصحية األمن والرعاية للعمال ويوفر للجميع، العدالة يكفل بما
 أو بصحتهم أو بسالمتهم ضرراً  يلحق بعمل بالقيام لهم وعدم السماح كان، غرض ألي األطفال استغالل عدم

 .بتعليمهم

مثل حقوق فقد كفلت العديد من مواده الحقوق الصحية  1221،11 لسنة (12) رقم العامة الصحة قانون  أما
 الصحي، الحجر واألوبئة، األمراض المعدية مكافحة والطفولة، األمومة المريض في المؤسسة الصحة، رعاية

التوزيع المناسب للمؤسسات الصحية الحكومية  الصحية، الثقافة المهنية، الصحة البيئة، صحة ،الصحية المكاره
 األغذية املين بالمؤسسات الصحية، سالمةوتحديد مواصفاتها، العقاقير الطبية المناسبة، شروط الع

 الصحية. المراكز والعيادات، والمستشفيات

به العديد من أوجه  بالرغم ما ينص عليه قانون الصحة العامة في مواده من حماية للحقوق الصحية، إال أن
الصحة، فعلى سبيل لحماية الحق في  اإلنسان لحقوق  الدولية المعايير القصور التي ال تتفق مع ما ارتضته

المثال افتقر هذا القانون إلى تنظيم نقل األعضاء، والتأمين الصحي، وحق الفئات المهمشة في الرعاية الصحية. 
 عنه الطبية. وغابت المهن نقابات دور يحدد ولم والمعتقلين، للسجناء الصحية كما أنه لم يتناول الحقوق 

                                                           
، 31/3/1223، نشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 1111/محرم/ 10ميالدية الموافق  1223/مارس/11صدر بمدينة رام هللا بتاريخ  13

 (.11العدد)
هجرية، نشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ  1110/ ذو القعدة/10ميالدية الموافق  1221/ديسمبر/ .1صدر في مدينة غزة بتاريخ  11
 (.01لعدد )ا 1220/ 13/1
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والعاملين  األطباء تحمي لنصوص وافتقر والمرضى، الطبية المهن أصحاب بين العالقة تنظم التي الضوابط
 10للمهنة. ممارستهم عند الطبية المهن في

 :15إحصاءات عامة حول مريضات السرطانثانياا: 

( مريض، ويوضح الجدول 202.، )1211-1222لألعوام  بلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة -1
لعام العدد في ا عدد ومعدل الحدوث الخام بشكٍل الفٍت، حيث كان المضطرد في االزديادالتالي تطور 

إلى  1211(، في حين وصل العدد في العام 0070/1227222ل حدوث )معد( حالة ب201)1222
   .(1372/1227222( حالة بمعدل حدوث )1021)

 السنة معدل الحدوث الخام 100,000/معدل الحدوث
0070 210 1222 
0271 212 1212 
0171 123. 1211 
.370 1131 1211 
117. 1111 1213 
1372 1021 1211 
 المجموع 202. --

 

( بنسبة %0170( حالة أي )3102، )1211-1222إجمالي عدد مريضات السرطان في الفترة بين  بلغ-1
سبته نبين أنواع أمراض السرطان، حيث بلغ ما  انتشاراً (، ويعد مرض سرطان الثدي األكثر 0170-01حدوث)

( من إجمالي مرضى السرطان، وهو األكثر انتشارًا أيضًا من بين أنواع أمراض السرطان عند النساء، 11%)
( من إجمالي عدد حاالت %3173( حالة بواقع ).112حيث بلغ عدد النساء المصابات بسرطان الثدي )

 بين النساء. انتشاراً المصابات بالسرطان. والجدول التالي يوضح أنواع السرطان األكثر 

                                                           
ص -، ص1220(، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، فلسطين، 11، التقرير السنوي رقم )1220وضع حقوق المواطن الفلسطيني لعام  10
11-10. 
 .1210غزة، فلسطين، ديسمبر -، وحدة نظم المعلومات، وزارة الصحة1211-1222 السرطان في قطاع غزة خالل األعوام 10
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 Type of cancer العدد النسبة% نوع السرطان
 Breast 1207 31.4 سرطان الثدي
 Colo-rectal 331 .17 سرطان القولون 

Cancer 
 Thyroid Cancer 101 071 سرطان الغدة الدرقية
 Leukemia 130 072 سرطان نخاع العظم

Cancer 
 Uterus Cancer ..1 170 سرطان الرحم

 Lymphoma 1.2 171 الغدد الليمفاويةسرطان 
Cancer 

 Lung Cancer 101 372 سرطان الرئة
 Brain Cancer 111 371 سرطان الدماغ
 Ovary Cancer 131 371 سرطان المبيض
 Bone 10 171 سرطان العظام

 

 :تحديات الخدمات الصحية المقدمة لمريضات السرطان في قطاع غزةثالثاا: 

طاع السرطان في ق ضاتيلخدمات الصحية المقدمة لمر ومازالت العديد من التحديات التي تواجه ا حالت      
ركز على ، يذكر أن البحث ياإلنساندون تمتعهن بحقوقهن الصحية كما ارتضتها المعايير الدولية لحقوق غزة 

الذي يعد األكبر في تقديم الخدمات الصحية لمريضات السرطان في قطاع غزة، ومن أبرز  الرنتيسيمستشفى 
 :ما يليتلك التحديات 

 مساحة المبنى غير مناسبة وال تؤهله لتقديم خدمات صحية مناسبة لمريضات السرطان. -1
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( 1أورام، منهم ) أخصائي( أطباء 1بالمستشفى ) عدد األطباء، يغطى العمل في قسم األورامفي  عجز -1
اء ه من األطباتبينما يتطلب القسم لتغطية احتياجنظام عقود. ( 1( انتداب، و)1فين أساسيين، و)موظ

 .1( أطباء نواب باطنة عام.1أورام أساسيين، باإلضافة إلى ) أخصائي( أطباء 1توفر )

موظفين ( 0) ( ممرضًا،11) بالمستشفى حريم عجز في عدد الممرضين، يغطي العمل في قسم األورام -3
اوبات المسائية فترة المن خاصة القسم موظفين عقود ومتدربين، وهذا ال يلبي احتياجاتوالباقي أساسيين 
واحدة موظف أساسي واألخر موظف  فقط ( ممرضين1حيث يتواجد في المناوبة الواحدة ) ،والليلية
 د.عقو 

( سريرًا، وهناك حاجة لعدد 10حريم بالمستشفى )ورام حيث يتوفر في قسم األ نقص في عدد األسرة، -1
( أسرة إضافية، فنظرًا لعدم توفر العدد الكافي من األسرة ال يتم استقبال العديد من المرضى الذين 0)

 11يتم استقبالهم للمبيت في مستشفى الشفاء.

ي لتقييم ر سح ذال يتوفر م، و في "صبغات العينات" حيث يوجد عجزاً  ،الضعف في إمكانات التشخيص -0
 .ومسح البوزيترون  درجة انتشار الورم

تأخر و  تأخر تشخيص المرضى في بعض األحيان بسبب تعطل األجهزة المستخدمة في التشخيص -0
از ومنها على سبيل المثال جه الحصار، بسببصعوبة توفير قطاع الغيار نظرًا ل إصالحهاعملية 

 MRI.12وجهاز الرنين المغنطيسي CTالتصوير المقطعي 

ما حيث أشارت 12معظم شهور السنة،( %12يصل إلى حوالي ) في العالجات الكيماوية عجز كبير -.
بأنهن لم يتمكن من الحصول على الجرعات المطلوبة من  ( من مريضات السرطان%0370) نسبته

 11العالج الكيميائي.

                                                           
 .0/12/1210قسم األورام في مستشفى الرنتيسي، مقابلة أجراها الباحث،  د. خالد ثابت، رئيس .1
 .0/12/1210حكيم دعاء مبروك، نائب رئيس التمريض في مستشفى الرنتيسي، مقابلة أجراها الباحث، 11
 د. خالد ثابت، رئيس قسم األورام في مستشفى الرنتيسي، مرجع سابق. 12
 ستشفى الرنتيسي، مرجع سابق.د. خالد ثابت، رئيس قسم األورام في م 12
معلومات تستند إلى تحليل إحصائي لصحيفة االستطالع )االستبانة( التي أعدها الباحث حول قياس مدى رضا مريضات السرطان بقطاع  11

 غزة عن الخدمات الصحية المقدمة لهن.
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 .يفاقم وبشكل خطير من أزمة مرضى السرطان في قطاع غزة، توفر العالج اإلشعاعيعدم  -1

لى ما ينعكس سلبًا ع، السرطان لمريضاتمؤهلة لتقديم رعاية صحية مناسبة عزل ال يتوفر غرف  -2
 رعاية خاصة.لبعض الحاالت التي تحتاج صحة 

بسبب عزوف المانحين عن تقديم دعم مادي لشراء أدوية  المناسبة للمرضى توفر األدويةعدم  -12
ج، عالن قبل األطباء حسب بروتوكوالت الالسرطان خاصة من خارج القائمة األساسية الموصوفة م

(، تعتمد سنويًا أصنافًا FDAووفقًا لحالة وتطور المرض، سيما أن منظمة الغذاء والدواء األمريكية )
 .السرطانجديدة من األدوية الخاصة بعالج مرضى 

م عللعالج في الخارج للحصول على دواء ال تزيد كلفته  تحويل مريضاتيتم في بعض األحيان  -11
–السلبية على صحتهن بسبب تأخير تلقي العالج له تداعياته وهذا بالطبع  22( شيكل،02-122)

لفترة الزمنية ل نظراً -الدوائيةمقيد بالوقت وانتظام وترتيب الجرعة لمرضى السرطان البرتوكول العالجي 
التي تستغرقها إجراءات التحويل للعالج في الخارج وعملية السفر والعراقيل التي تضعها سلطات 

ط لغربية والقدس وداخل الخق سفر المرضى للعالج في مستشفيات الضفة ااالحتالل والتي تعو  
  المريضات للعالج. منع سفراألخضر، بل وفي كثير من الحاالت يتم 

( %1172خاصة أن )-ضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة من قدرة مريضات السرطانتحول األو  -11
من ث حيث ال تستطيع الكثير منهن توفير، المرتبطة بالعالجتأمين النفقات على 13-منهن ال يعملن

 لبعضهن تشكل عبئاً لمواصالت ا األدوية التي هن بحاجة لشرائها من خارج صيدلية المستشفى، كما أن
المستشفيات، يضاف إلى ذلك أن العديد ممن يستوجب ن في مناطق بعيدة عن للواتي يقطال سيما 
 ةبسبب التكلفة المرتفعة لنفقات السفر للمريض يتمكن من ذلكالسفر خارج القطاع، ال عالجهن 
 .اومرفقيه

                                                           
 د. خالد ثابت، رئيس قسم األورام في مستشفى الرنتيسي، مرجع سابق. 11
 تستند إلى تحليل إحصائي لصحيفة االستطالع )االستبانة(، مرجع سابق.معلومات  13
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معونات إضافية لمريضات السرطان وذويهم ممن يحصلون على مخصصات  عدم تخصيص -13
ي ف، يساهم في مضاعفة المعاناة ويضع المريضات وأسرهن ة الشؤون االجتماعيةمن وزار  اجتماعية

 11.، ويحول دون القدرة على مواجهة المرضحالة من العوز الشديد

ن رعاية له ال تتوفرسرطان الثدي بشكل خاص، حيث  بمتطلبات مريضات تقصير في الوفاءال -11
 10صناعية.الثداء واألتجميل الخاصة جراحات 

خارجي الالتدريب غياب ، بسبب األورام أخصائيمن كفاءة الطواقم الطبية تحسين قدرات و تعذر  -10
 10والمشاركة في المؤتمرات الطبية الدولية.

يدلية ، بسبب إغالق الصظهراً  ال يوجد إمكانية الستقبال حاالت في المستشفى بعد الساعة الثانية -10
 .1مردود سبلي على صحة وحياة المرضى. تحليل للطوارئ فقط(، ما يكون له)والمختبر واألشعة 

 :مدى رضا مريضات السرطان عن الخدمات الصحية المقدمة لهنرابعاا: 

يعطي مدى رضا مريضات السرطان عن الخدمات الصحية المقدمة لهن، مؤشرًا هامًا حول مدى تمتعهن 
 .مناسبة دةذات جو بحقوقهم الصحية وحصولهن على خدمات صحية 

  11رضا مريضات السرطان عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهن يوضح مدىجدول  -1

 الفقرة الرقم
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

ما هي درجة اهتمام األطباء في المستشفى  1
 3.71 153 1471 231 74. 32 272 1 ؟بتقديم العناية المناسبة للمرضى

هي درجة اهتمام الممرضين في ما  2
 3372 145 1172 212 171 31 - - ؟المستشفى بتقديم العناية المناسبة للمرضى

3 3 27. .. 1.72 221 1272 125 2272 

                                                           
 .2/12/1220جواد المجبر، مدير عام في وزارة الشؤون االجتماعية، مقابلة أجرها الباحث،  11
 .11/12/1210سامي الجوجو، المنسق العام لمؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان، مقابلة أجراها الباحث،  10
 .13فلسطين، ص-، غزة1211حق في الصحة لمرضى السرطان في قطاع غزة، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، يونيو واقع ال 10
 حكيم دعاء مبروك، نائب رئيس التمريض، مرجع سابق..1
 معلومات تستند إلى تحليل إحصائي لصحيفة االستطالع )االستبانة(، مرجع سابق. 11
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ما هي درجة اهتمام المستشفى بتوفير 
 ؟النظافة المناسبة للمرضى

4 
ما هي درجة مالئمة غرف تلقي العالج 
بالمستشفى من حيث عدد المرضى في 

 ؟الغرفة
4 272 123 2372 21. 1273 12. 2471 

1 
ما هي درجة الرضا عن معاملة مريضات 

 2.71 122 4173 221 .227 21 172 1 ؟السرطان من قبل األطباء

ما هي درجة الرضا عن معاملة مريضات  5
 2272 121 4274 213 2272 .1 174 5 ؟السرطان من قبل الممرضين

ما هي درجة اهتمام المستشفى بمريضات  .
 2572 113 1171 212 1372 52 174 5 ؟السرطان

ما هي درجة مراعاة المستشفى لخصوصيتك  1
 2571 114 1172 211 1273 13 372 13 ؟كأنثى أثناء تلقي العالج

 
بأن رأي مريضات السرطان بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهن تتأرجح بين ضعيفة  يوضح الجدول أعاله

حيث أشارت المريضات إلى عدم رضاهن عن الرعاية الصحية المقدمة لهن من المستشفى بشكل  ،ومعدومة
 باتهنومتطلكما أنهن أشرن إلى عدم مراعاة المستشفى لخصوصيتهن . عام ومن واألطباء والممرضين أيضاً 

لصحة تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة با التي تستوجب أنوهذا يعد انتهاكًا لحقوقهم الصحية  ،كنساء
 مقبولة ثقافيًا، ومناسبة علميًا وطبيًا وذات نوعية جيدة. 

 12"الرضا النفسي واالجتماعي"جدول يوضح مدى تمتع مريضات السرطان بـ-1

 الفقرة الرقم
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

درجة الدعم النفسي والمعنوي الذي  1
 1172 313 .157 2. 172 1 272 1 تحصلين عليه داخل األسرة؟

درجة الدعم النفسي والمعنوي الذي  2
 172. .33 2272 .1 174 5 272 1 تحصلين عليه من األصدقاء والمعارف؟

3 12 273 11 275 52 1572 341 .271 

                                                           
 المرجع السابق. 12
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درجة معاملة الزوج اإليجابية بعد علمه 
 بإصابتك بالمرض؟

4 
درجة التفكير بالنتحار والتخلص من 

 .37 15 .7. 33 72. 34 .127 341 نفسك؟

1 
درجة تلقي المساعدات والعناية من 
 472 11 .417 212 1171 11 2173 122 الجمعيات الخاصة بمرضى السرطان؟

5 
درجة تلقي المساعدات والعناية من 

الجمعيات األهلية غير الخاصة بمرضى 
 السرطان؟

111 3572 .2 1572 112 4372 1. 372 

 

 سرطان،ال مريضات قبل من واجتماعي نفسي رضا وجود عدم الي أعاله الجدول في الموضحة النتائج تشير
اك كما أن هن .والمعارف واألصدقاء واألقارب والزوج األهل من والمعنوي  النفسي الدعم غياب ظل في خاصة

  ضعف في الرضا عن الدعم النفسي واالجتماعي التي تقدمه المؤسسات األهلية المعنية بمرضى السرطان.
أشارت حوالي حيث ، واالجتماعيأصعب من ذلك فيما يتعلق في غياب الدعم النفسي  وما هبل يوجد 

أن سبب ضمن عينة البحث إلى ( من %171المطلقات والبالغة نسبتهن )( من مريضات السرطان 3071%)
 صابتهن بمرض السرطان.إل يرجعطالقهن 
 :النتائج

 بجميع زةغ قطاع في السرطان لمريضات الصحة في الحقيخلص الباحث إلى أن التحديات التي تواجه        
 وذلك على النحو التالي: الصحية أدت إلى مصادرة حقوقهن ،كافة المستويات وعلى أشكاله

  :ا يليمالمؤهلة لتقديم خدمات صحية مناسبة، في ظل  الصحية المرافق من الكافي القدر عدم توفر -1
سرطان سيما ال لمريضات مناسبة صحية خدمات لتقديم تؤهله الرنتيسي ال مبنى مستشفى مساحة -أ

 األكبر في تقديم هذه الخدمات.أنه المستشفى 
 عجز في عدد األطباء والممرضين واألسرة. -ب
 ضعف في إمكانات التشخيص والعالج. -ت

الخدمات  الوصول إلىدون قدرة مريضات السرطان من  سطات االحتالل اإلسرائيلي حال حصار -1
لتي ، خاصة في ظل التعقيدات االضفة الغربية والقدس وداخل الخط األخضرالصحية في مستشفيات 
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 االحتالل سلطات تضعها التي والعراقيل السفر وعملية الخارج في للعالج التحويل إجراءات تشهدها
  .عالجلل المريضات منع سفر يتم الحاالت من كثير وفي بل للعالج المرضى سفر ق تعو   والتي

 فياتالمستش لعمل الضرورية اإلمدادات توفير بتعذر اإلسرائيلي االحتالل حصار سلطات تسبب -3
مدادات الغيار، قطع الطبية، المعدات الطبية، المستلزمات كاألدوية، الصحية والمراكز  .اءالكهرب وا 

حالت األوضاع المعيشية الصعبة في القطاع من قدرة مريضات السرطان وذويهم على تحمل نفقات  -1
 العالج غير المتوفر في المستشفيات.

 .كنساءومتطلباتهن  لخصوصيتهن المستشفى مراعاة ت السرطان إلى عدمأشارت مريضا -0
 مشاركةوال الخارجي التدريب غياب بسبب األورام، أخصائي من الطبية الطواقم وكفاءة قدرات ضعف -0

  .الدولية الطبية المؤتمرات في
 تقديم عن المانحين عزوف بسبب الحديثة للمرضى األدويةاألجهزة التشخيصية الحديثة، و ال تتوفر  -.

 األساسية. القائمة خارج من خاصة السرطان أدوية لشراء مادي دعم
 مة لمريضات السرطان.دالخدمات الصحية المققصور عدم توفر العالج اإلشعاعي، يضاعف من  -1
 .ومعدومة ضعيفة بين تتأرجح لهن المقدمة الصحية الخدمات جودةأن  السرطان مريضاتأشارت   -2

 .بسبب اإلصابة بهذا المرضهو تطليقهن غياب الدعم النفسي لمريضات السرطان، واألمر األخطر  -12

 :التوصيات

بالخدمات الصحية لمريضات السرطان على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية،  االرتقاء مسؤولية تقع      
لنساء التي تتعرض لها امعالجة االنتهاكات والمجتمع الدولي. عليه وبهدف  ،اإلسرائيلي وسلطات االحتالل

 يلي:  لحقوقهن الصحية، فإن الباحث يوصي بما وا عماالً المصابات بمرض السرطان في قطاع غزة 

ابات العاجل لتمكين النساء المصالمجتمع الدولي مسئولياته القانونية واألخالقية والتحرك  أن يتحمل -1
 بمرض السرطان من التمتع بحقوقهن الصحية. 

 على لاالحتال قوات تفرضها التي الجماعية العقوبات وقف لضمان الدولي للمجتمع الفاعل التحرك -1
لزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين غزة قطاع  توفر أنو  الصحية والشروط العامة الصحة وسكانه، وا 

 المحتلة. األراضي في للسكان الطبية العناية وسائلها به تسمح ما بأقصى
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 على حيالص القطاع إدارة يضمن بما السياسية، والصراعات التجاذبات عن الخدماتية القطاعات تحييد -3
 .أفضل نحو

زيادة مساحة قسم مريضات السرطان في مستشفى الرنتيسي الذي يعد األكبر في تقديم الخدمات   -1
 لسرطان، وذلك بما يسمح باالرتقاء بتلك الخدمات. الصحية لمرضى ا

الذين المؤهلين للتعامل مع مريضات  الممرضينكذلك األطباء و أخصائي األورام من  زيادة عدد -0
 األسرة.السرطان، باإلضافة لزيادة عدد 

 صبغات العينات، وتوفير طرق التشخيص الحديثة كأجهزةمثل توفير امكانات التشخيص المناسبة   -0
 البوزيتروني. باالنبعاث المقطعي التصوير بواسطة األورام لتشخيص الذرى  المسح

 األدوية الحديثة.توفير العالجات الكيماوية، و سد العجز في  -.
 توفير العالج اإلشعاعي، الذي سيكون له عظيم األثر اإليجابي على صحة مريضات السرطان. -1
  المناسب لمريضات السرطان.توفير الدعم النفسي تدشين حمالت توعوية من أجل  -2

تسهيل وتسريع إجراءات العالج في الخارج، بما يضمن سرعة حصول مريضات السرطان على  -12
 في الوقت المناسب.و التشخيص والعالج المناسب 

زيادة المخصصات المالية من قبل الجهات المعنية، وذلك لمريضات السرطان وذويهم ممن يتلقون  -11
تحمل نفقات العالج الذين كثيرَا ما يضطروا لشرائه حال عدم توفره في المساعدات، لتمكينهم من 

 المستشفى.

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

162 

 :مراجعال

 :والتعليقات العامة والقوانينالمواثيق 

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  -1
كانون  11(، المؤرخ في 12-ألف )د 1120واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 . 1200األول/ديسمبر 
النضمام لتوقيع والتصديق وااتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت ل -1

، 12.2كانون األول/ديسمبر  11، المؤرخ في 31/112بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 .1211أيلول/سبتمبر  3تاريخ بدء النفاذ 

، 1212آب/أغسطس  11اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، المؤرخة في  -3
 دولية اتاتفاقي لوضع الدبلوماسي المؤتمر قبل من واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدت
 تاريخ ،1212 أغسطس/آب 11 إلى أبريل/نيسان 11 من جنيف في المعقود الحروب، ضحايا لحماية

 .1202 أكتوبر/األول تشرين 11 النفاذ بدء
لعامة قرار الجمعية ااتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب  -1

أيلول/سبتمبر  1، تاريخ بدء النفاذ 1212تشرين الثاني/نوفمبر  12، المؤرخ في 11/10لألمم المتحدة 
1222. 

اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  -0
 .1211 كانون األول/ديسمبر 12(، المؤرخ في 3-ألف )د .11

وق االقتصادية مجال الحق فيلحقوق االنسان وواجباته  األمريكيةالملحق باالتفاقية  اإلضافيالبروتوكول  -0
من قبل الجمعية العامة  1211نوفمبر  .1 في، اعتمد سلفادور(سان  )بروتوكولواالجتماعية والثقافية 

 .1222فمبر نو  10 فيلمنظمة الدول االمريكية، ودخل حيز النفاذ  ةالتاسعة عشر 
والمتعلق 1212آب/أغسطس  11البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في  -.

 المؤتمر بلق من واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرض ، اعتمدبحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
 وذلك وتطويره المسلحة المنازعات على المنطبق الدولي اإلنساني القانون  تأكيد إلعادة الدبلوماسي

 .12.1 ديسمبر/األول كانون  . النفاذ بدء تاريخ ،..12 يونيو/حزيران 1 بتاريخ
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(، اللجنة 11): الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه المادة )11التعليق العام رقم ) -1
 (.1222الثانية والعشرون )المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة 

متحدة اعتمدته الجمعية العامة لألمم الوالثقافية،  واالجتماعية االقتصاديةالعهد الدولي الخاص بالحقوق  -2
 3، تاريخ بدء النفاذ: 1200كانون األول/ ديسمبر  10(، المؤرخ في 11-ألف )د 1122بقرارها رقم 

 .12.0كانون الثاني/يناير 
 1223/مارس/11 بتاريخ هللا رام بمدينة ، صدر1223سطيني المعدل لعام القانون األساسي الفل -12

 (.11)العدد ،31/3/1223 بتاريخ الفلسطينية الوقائع في نشر ،1111/ محرم/10 الموافق ميالدية
 1221/ديسمبر/ .1 بتاريخ غزة مدينة في ، صدر1221 لسنة (12) رقم العامة الصحة قانون  -11

 1220/ 13/1 بتاريخ الفلسطينية الوقائع في هجرية، نشر 1110/القعدة ذو/ 10 الموافق ميالدية
 (.01) العدد

أكتوبر/ تشرين األول  11الئحة الهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المؤرخة في  -11
 لدوليا المؤتمر قبل من واالنضمام والتصديق للتوقيع وفتحت المأل على ونشرت اعتمدت ،.122
 ودخلت ،.122 أكتوبر/األول تشرين 11 بتاريخ وذلك ،.122 عام الهاي في عقد الذي لسالمل الثاني
 .1212 يناير/الثاني كانون  10 في النفاذ حيز

ودخلت  1220 في، وعدل 1200فبراير  10 فيالميثاق االجتماعي األوروبي، دخل حيز النفاذ  -13
 . 1222يناير  . فيصيغته المعدلة حيز النفاذ 

، اعتمد من قبل مجلس الرؤساء األفارقة 1211الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام  -11
اكتوبر  11 في، ودخل حيز النفاذ 1211يونيو .1بكينيا بتاريخ  نيروبي في 11بدورته العادية رقم 

1210 . 

 :الستبانة

 ةالمقدم الصحية الخدمات عن غزة بقطاع السرطان مريضات رضا مدى" قياسلأعدها الباحث  استبانة
من أصل استبانة ( 431)هي للتحليل  صالحةالو من المريضات  معبئةوصل عدد االستبانات ال "، حيثلهن
 .استبانة (022)
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 :مقابالت

 .2/12/1220، مقابلة أجرها الباحث، االجتماعيةجواد المجبر، مدير عام في وزارة الشؤون  -1
 .0/12/1210مستشفى الرنتيسي، مقابلة أجراها الباحث، خالد ثابت، رئيس قسم األورام في  -1
 .0/12/1210دعاء مبروك، نائب رئيس التمريض في مستشفى الرنتيسي، مقابلة أجراها الباحث،  -3
سامي الجوجو، المنسق العام لمؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان، مقابلة أجراها الباحث،  -1

11/12/1210. 

 :بحوث وتقارير

القانوني لدولة االحتالل الحربي ومسئوليتها في األراضي المحتلة"، سلسلة القانون الدولي الوضع " -1
 .1221(، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، غزة، 0اإلنساني رقم )

غزة، -، وحدة نظم المعلومات، وزارة الصحة1211-1222 السرطان في قطاع غزة خالل األعوام -1
 .1210ديسمبر 

ية ألطفال غزة من ذوي األمراض المزمنة تحديات وآمال، مركز بحوث عالء مطر، الحقوق الصح -3
 .1211فلسطين، -ودراسات األرض واإلنسان، غزة

سطين، فل-واقع الحق في الصحة لمرضى السرطان في قطاع غزة، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، غزة -1
 .1211يونيو 

(، الهيئة المستقلة لحقوق 11م )، التقرير السنوي رق1220وضع حقوق المواطن الفلسطيني لعام  -0
 .1220اإلنسان، فلسطين، 
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